
Ontwikkeling van het domein Rulheyde. 

Het domein Rulheyde is eigendom van het gemeentebestuur van Kasterlee en wordt sinds enkele jaren quasi exclusief voorbehouden voor de 
jongeren, jeugdverenigingen en scholen. In het voorjaar van 2012 maakten o.a. Sproet vzw, KLJ Kasterlee, Jeugd Rode Kruis en VBS de Parel 
gebruik van het domein. De jeugddienst organiseerde er de Buitenspeeldag en vormingsdagen voor animatoren. In de vakantie gingen de 
gemeentelijke speelpleinwerking de speelvogels, jongerenwerking Kastaar en enkele andere activiteiten door op het domein. De jeugdraad van 
Kasterlee organiseerde er in mei hun jaarlijkse BBQ en rond Halloween gebruikte Jeti de locatie voor hun jaarlijkse griezeltocht. Uitzonderlijk maakten 
ook KWB en de Pompoenstappers gebruik van de chalet als wandelpost en organiseerde Vorming Plus Kempen in september 2012 een schrijfworkshop 
op deze locatie.  

De bestaande infrastructuur (chalet en garageboxen) is dringend aan vervanging toe en ook de speelkansen van de buitenruimte blijven 
onderbenut. In deze nota verwerkt de jeugddienst gegevens die werden aangereikt door de gebruikers (jeugdverenigingen, speelvogels en jeugdraad) 
en geeft een eerste oplijsting van de problemen en kansen van het terrein. 

   
Sterken: 

- Zone voor openluchttoeristische recreatie (camping) volgens 
gewestelijk RUP 

- Speelzone volgens toegankelijkheidsregeling / 
bosbeheerplan  

- Afgelegen, (verkeers-)veilig en rustig terrein 
- Aanwezigheid van zandberg, kabelbaan, podium, 

bouwspeelplaats, kampvuurput, sanitair, picknickbanken … 
en veel spelmateriaal. 

- Opportuniteiten van de natuurlijke omgeving (bos, plein, 
reliëf, biodiversiteit, diertjes, waterloop, avontuur, rust,…) 

Zwaktes: 
- Beperkingen in gewestelijk RUP en verkeerde bestemming 
- Versleten infrastructuur die niet duurzaam is en past in de 

omgeving (schimmels en ongedierte in de chalet) 
- Geen regenwaterrecuperatie  
- Gebrek aan bergruimte, binnenruimte en ‘bureau’ 
- Afgelegen terrein (geen afbakening, onveiligheidsgevoel en 

lange toegangsweg) 
- Niet-reglementaire kampvuurput 
- Beperkt open speelplein 
- Brandveiligheid? 
- Geen overnachtingsmogelijkheid in de chalet 

Kansen: 
- Mogelijkheid tot bouwen van een duurzaam, praktisch, 

speels en geïntegreerd gebouw 
- Langs de straatkant verschillende gemeentelijke gronden 

voor algemeen nut (~aantrekkelijke en duidelijke (extra) 
fietstoegang) 

- Langs de andere zijden aangrenzend aan de Hoge Rielen en 
groene zones 

- Link met dorpskern Kasterlee (breder speelruimtebeleid) 
- Integreren van waterloop de Rulloop als extra speelelement 
- Regulariseren van de kampvuurput door aanpassing 

centraal plein 

Bedreigingen: 
- Gevaar voor ongewenst bezoek 
- Gevaar voor ongepast gebruik van het domein en evenwicht 

niet-jeugdwerk gerelateerde initiatieven  
- Waaier aan regelgeving (bos, vuur, spel, water, 

constructies, hygiëne, …) 
 



 

Een verzameling ideeën. 

 

Toegang: 

Domein Rulheyde is met gemotoriseerde voertuigen te bereiken via de lange zandweg aan de Zuidoostkant. Momenteel is dit de hoofdingang waarlangs 
de meeste bezoekers het terrein binnenkomen. Om autoverkeer uit het bos te weren, halen de animatoren van de speelvogels de kinderen op aan het 
begin van de zandweg en wandelen in groep tot aan het speelplein. Voor kinderen is deze toegangsweg zeer lang en moeilijk begaanbaar. 

Andere mogelijkheden om de centrale speelzone te bereiken zijn 1) het kronkelpaadjes langs de Rulloop dat vertrekt aan de poort van dHR en 2) de 
wandelweg uit het knooppuntennetwerk die van West naar Oost langs het domein loopt.  

Gezien de aanwezigheid van gemeentelijke gronden langs de straatkant is het mogelijk om een visueel aantrekkelijke, veilige en kortere wandel- 
en fietstoegang te voorzien die loodrecht op Ossengoor staat en recht aan de chalet uitkomt. Met het oog op een breder gemeentelijk 
speelruimtebeleid zou domein Rulheyde ook vanuit een helikopterperspectief bekeken moeten worden en (bijvoorbeeld via de Rulloop) een link 
gecreëerd kunnen worden met de dorpskern van Kasterlee of andere recreatie- en speelzones. 

 

Natuurlijke afbakening: 

Meer en meer wijzen gebruikers van het domein er op het onveiligheidsgevoel. Kinderen kunnen vrij en onbegrensd het bos inlopen en andere 
bezoekers kunnen het terrein te allen tijde betreden.  

Met natuurlijke materialen of snoeihout kan een zichtbare afbakening worden opgetrokken rond de kern van het speeldomein. Enerzijds kunnen 
groepen de afbakening gebruiken om duidelijke territoriale afspraken te maken en anderzijds krijgt het speelterrein een buffer met de buitenwereld. 

 

Zonering: 

Momenteel blijven de speelkansen uit de natuurlijke omgeving nog onderbenut en spelen de kinderen meestal in de nabijheid van de chalet en op het 
gocartparcours. Via een zonering zou ingespeeld kunnen worden op de potentie van de verschillende (speel-)plekken, met aandacht voor en 
onderscheid in hoogrecreatieve en laagrecreatieve stroken in het bos.  

Enkele mogelijke zones: klim(boom)- en klauterzone, plein - balsportzone, zandberg, gocartsparcours, (kamp-)bouwspeelplaats, speelwaterzone, 
avonturenzone met (hang-)brug of touwenconstructie, kampvuurzone, chill- en rustzone met shelters / boomhut / wilgenhut voor natuurbeleving/-
observatie / camouflage, beestjesbos, heide, overdekte speelzone, picknickzone, … 



Open plein: 

Met een doordachte zonering van het domein Rulheyde kan eveneens het open plein geoptimaliseerd worden. Verschillende opmerkingen m.b.t. het 
speelplein dienen in acht genomen te worden: 1) gebrek aan (afgebakende) ‘open’ ruimte voor ploegsporten en estafettes 2) aanwezigheid van de 
kampvuurput (en de afstand tot de bomen) en 3) verbinding met of openheid naar de Rulloop.  

Mogelijks kunnen in de rand van het centrale plein of tussen de westkant en het pad enkele bomen (voornamelijk naaldbomen) gekapt worden 
om meer (gevoel van) ruimte te creëren. Daarenboven kunnen de functies van het bestaande plein geheroriënteerd worden en de plaats van de 
constructies (podium, bouwspeelplaats, picknickbanken, berging) en de zandberg kunnen wijzigen, waardoor 1) een ruim ‘open’ plein ontstaat met 
plaats voor sport en spel of het opstellen van een tent 2) de afstanden tussen kampvuurput en boomgrens voldoen aan de regelgeving en 3) het zicht 
richting de Rulloop verbreedt.  

 

Integreren van de Rulloop: 

Aan de rand van het domein stroomt de Rulloop, een waterloop die stroomopwaarts een levendige ader vormt (lees: zal vormen) in het centrum van 
Kasterlee. De waarde van deze beek kan voor de Rulheyde en de kinderen die er spelen meer benut worden in de toekomst. Vandaag de dag wordt de 
Rulloop enkel door de oudste kinderen bezocht om kikkers te vangen en van oever tot oever te springen. Een fysieke link met het centrale plein 
kan de Rulloop toegankelijker maken en meer integreren in het spel van kinderen. Een veilige speelzone, extra meander of bespeelbare oever 
behoren tot de mogelijkheden. 

 

Regenwaterrecuperatie: 

Water is een geliefd element in het spel van kinderen. Jaarlijks stroomt tijdens de vakantieperiode een grote hoeveelheid drinkwater langs de 
watervalletjes en glijbanen van de zandberg. In de toekomst is recuperatie en gebruik van regenwater hier een absolute must! Aandacht voor de 
beleving van kinderen is wenselijk bij het ontwerp van waterpunten / bronnen (bijvoorbeeld handpomp).  

 

  



Nieuwe infrastructuur: 

Ter vervanging van de chalet en de garageboxen moet op domein Rulheyde een nieuw gebouwtje worden opgetrokken. Duurzaam, ecologisch, 
natuurlijk van uitstraling, onderhoudsvriendelijk, bespeelbaar, beleefbaar, avontuurlijk en eenvoudig zijn enkele kenmerken waaraan het gebouw 
tracht te voldoen. De infrastructuur bestaat uit één volume en is efficiënt ingedeeld in volgende hoeken: 

- Polyvalente ruimte met (sluitbare) wandkasten en fantasie- of verkleedhoek 
- Basiskeuken met toog, fornuis, oven, wasbak, ijskast en kasten 
- Ruime en praktische materiaalhoek met sorteervakken en buitenberging 
- Animatorenhoek 
- Afgescheiden bureautje  
- Sanitair: Kinder- en volwassenentoiletten die langs binnen en buiten toegankelijk zijn (mogelijks één openbare toilet voor wandelaars) + 

buitenkraantje 
- Shelter of overdekte speelplaats 

* Overnachtingen moeten mogelijk zijn in het gebouw – brandveiligheidsnormen 

* De buitenkant is mogelijks bespeelbaar (klimmuur, uitkijktoren, speleo, brandweerpaal, schuifaf,…) 

  



Inspiratiebeelden 

 
Shelter in het bos 
http://socyberty.com/history/the-early-breakthroughs-shelter-refuge-part-one/ 
 

 
Shelter in het bos 
http://www.picstopin.com/270/the-shelter/http:%7C%7Cwww*hdwallpapers*pk%7Cthumbs%7Cthe_shelter-t1*jpg/ 

 
Shelter in het bos 
De Speeldernis in Rotterdam 
 



 
Bouwspeelplaats voor kampen 
De Speeldernis in Rotterdam 
 

 
Beestjesbos – sprinkhaan observeren 
De speelvogels Kasterlee 

 

 
Bouwspeelplaats op het speelplein 
De speelvogels Kasterlee 
 

 
Klimboom 
De speelvogels Kasterlee 

 



 
Zandberg: zand, water en modder 
De Speelvogels Kasterlee 
 

 
Chillhoekje in het bos 
De speelvogels Kasterlee 
 

 
Spelen langs de oever van de waterloop 
De speelvogels Kasterlee 
 

 
Chillhoekje in het bos 
De speelvogels Kasterlee 
 



 
Gocartparcours – bospad 
De speelvogels Kasterlee 
 

 
Avonturenparcours 
Goede speelprojecten 

 

 
Natuurlijk spelelement - chillhoekje 
Speelbos Zottegem 
 

 
Leeshoekje onder de bomen 
De speelvogels Kasterlee 
 



 
Rustplek met bank 
De Hoge Rielen 
 

 
Boomhut 
De Hoge Rielen  
 

 
Ankerpunt in het bos – de drakenboom 
De Hoge Rielen 
 

 
Wilgentunnel - toegangspoort 
Speelbos de Elzen in Dordrecht 

 



 
Klanken in het bos 
Klangwanderweg in Boscheid 
 

 
Chillhoek in het bos 
Trudie Appermans L.A.C.H. vzw 
 

 
Avonturenparcours over het water 
Speelplein de Warande in Torhout 
 

 
Shelter – klimtoren 
Speelplein de Warande in Torhout 
 



 
Speelse oever 
Speelplein de Warande in Torhout 
 

 
Wilgenhut 
Natuurspeelplaats de Averegten in Heist-op-den-berg 

 
Handpomp 
 
 


