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Speelgroen!
Inspiratie‐cinema

Fabeltjes en mythes
= Meer werk!
> Een ecologisch goed aangelegde tuin is onderhoudsarm. Belangrijk zijn de juiste soortkeuze –en plantafstanden!

= Te duur
> Samen met kinderen, ouders, buren kan je veel realiseren.
> Je kan het geheel ook in stappen realiseren. Met een plan blijft het een geheel!

= ‘t Wordt toch afgebroken
> Speelerosie pak je aan door de juiste inrichting, technische maatregelen en aangepaste bodembedekking

= Pfff… traag resultaat
> Kies voor een goede mix van snel groeiende bomen (wilg, abeel, berk, populier, els, esdoorn…)
en traag groeiende bomen (eik, notelaar, kastanje…)
> Inrichtingswerken zoals extra reliëf, zithoekjes enz. geven wel onmiddellijk extra spelplezier.
> Kies slechts gedeeltelijk voor snel resultaat. Groen dat zich snel ontwikkelt, is onderhoudsintensief.

17 handige tips en weetjes bij ontwerp van speelgroen…

Kies voornamelijk voor hoogstambomen
• Ze zijn het meest ecologisch.
• Je kan er ook onder spelen en verliest dus geen ruimte

Speelgazon altijd op een zonnige plek.
Bespeeld gazon op een schaduwrijke plek wordt al snel een kale modderplek.
Beperk de hoeveelheid werk én af te voeren grasmaaisel fors door:
• de gazonoppervlakte te beperken;
• bij aankoop te kiezen voor traag groeiend grasmengsel.

Wilgenwerk is prettig én gratis!
Vraag aan een natuurvereniging om wilgenwissen te leveren als ze knotwilgen
knotten. Bepaalde soorten (wilg, populier) kunnen gemakkelijk worden gepoot,
gewoon een tak voldoende diep in de grond en je plant een knotwilg‐populier.

Water Afvoer Drainage Infiltratie (WADI)
Leid het regenwater dan af naar de beplantingen
ernaast of naar een ‘wadi’, die het regenwater tijdelijk
stockeert en laat infiltreren. Zo vorm je een extra,
tijdelijk én milieuvriendelijk spelelement! Afgravingen
kunnen vaak fungeren als een ‘Wadi’.

1

11/01/2018

Nieuw is zo passé
Recupereer afbraakmateriaal via stapelmuurtjes, paden, afsluitingen…
Zo ga je er het meest ecologisch en budgetvriendelijk mee om!
Planten en materiaal bij de zandbak, maakt het trouwens veel plezanter,

Grondverzet: een nulbalans!
Wil je ergens speelheuvels, dan zal je ergens
anders een gracht of zone moeten uitgraven.
Leg je uitgraving en ophoging naast elkaar,
dan lijken hoogteverschillen onmiddellijk
dubbel zo groot.
Voor elke reliëfwijziging boven de halve
meter is een bouwvergunning nodig!

Bramen, netels, distels, meidoorn…
zorgen voor extra ‘prikkels’
Liever geen doornen en netels in de
looplijnen liggen. Staan ze aan de kant,
dan kan het wel. Sterker nog… ze
vormen een natuurlijke barrière
(afscheiding, kampje, plantsoen…) om
de toegang te bemoeilijken en het is
goed voor de natuur. Leuker dan
hekken en een netel zo nu en dan zorgt
er ook voor dat niet alles uitgetrokken
wordt en groen blijft staan. Als het
hele terrein echter overwoekerd is,
heb je een probleem

Snoepjes van de natuur
Jonge blaadjes, bloemen, bessen en
noten. Overdrijf niet, wilde kruiden
hebben vaak een meer uitgesproken
smaak, al zijn er ook die erg zacht
smaken. Door gebruik leer je
combineren naar smaak. Plots is je
heksensoep écht eetbaar!

Tegen speelerosie! (1)
Stapelmuurtjes tegen verhoogde
borders begeleiden het beloop en
zorgen ervoor dat er een
bloemborder niet of minder
bespeeld wordt. Ook een takkenril,
hekje of gevlochten boord kan.

Speelbeesten zijn deugnieten!

Boompje groot, planterke dood!
Oude struiken en bomen bewaar je zoveel mogelijk. Onvervangbaar!
• Bosplantsoen is de eerste jaren niet bespeelbaar
(voorzie een afsluiting of draad gevrijwaard worden van intensief spel)
• Bij grotere loofbomen (3 meter en meer) is het terrein eronder onmiddellijk
bespeelbaar.

• Zorg ervoor dat de stenen niet
als speelmateriaal worden ingelijfd,
door ze in mortel vast te leggen!
• Zorg er door afspraken of door
vastsjorren voor dat deze takken
niet gebruikt worden voor
de kampen...
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Tegen speelerosie! (2)
Grote planten kosten véél!
Er worden veel jonge planten
aangeplant. Bescherm nieuwe planten.
Zorg dat ze niet platgetrapt worden.
Plant ze in een kuil, tussen prikkels
en/of lossen takken, bloemenweide…
(in de winter zit er niet veel aan,
worden niet herkend…)

Behoud de natuurlijke materialen (stammen, takken…)
We laten ze liggen als spelmateriaal.
Sleep desnoods zelf wat extra los natuurlijk materiaal aan.
Gladde boomstammen? Maak inkepingen.

Eénjarigen zaaien is feest!
Bloemenmengels hebben een snel
resultaat. Ze zorgen ervoor dat
andere min gewenste (on)kruiden
de kop op steken. Ze verschaffen
plukplezier, trekt insecten aan en
fleuren een buurt op!

Is dat niet gevaarlijk?
• In Europa zijn zwammen die groeien op dood
hout altijd van de niet‐giftige soort.
• Ook geen paniek de meeste giftige planten.
Er is een bepaalde graad in giftigheid: veel
planten zijn een beetje giftig. Ze kunnen bv.
leiden tot wat buikpijn, braken of diarree. Maar
bedenk ook: giftige planten zijn niet lekker! Ze
zijn bitter en worden daarom snel uitgespuwd.
De kans dat een kind dus voldoende giftige
besjes of blaadjes opeet om er iets van te
voelen, is doorgaans klein.

Hoe meer verschillende planten ,
hoe diverser ook de speelwaarde.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen.
Vermijd zeer giftige planten uit de lijst van het
Antigifcentrum: bv. Goudenregen, Hulst,
Oleander, Christoffelkruid en
Reuzenberenklauw.

Moestuin op het speelplein
Groentjes… het kan! Maar
kies de juiste.
Groentjes met weinig
resultaat of waarbij het lang
duurt vooraleer er vruchten
komen, zijn niet ideaal.
Kies voor kruiden of groenten
met veel resultaat: aardbeien,
sla, spinazie, radijsjes,
pompoen, courgette…

Benut kansen!
Denk aan verticaal groen:
klimplanten met ‘voetjes’ of wurgplanten tegen hekwerk.

In potten, (bloem)bakken,
emmers… of je eigenhandig
getimmerde m²‐bak.
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Het gat in de haag
Je moet de kinderen op het
speelplein niet overal en altijd
kunnen zien! Verstoppen is plezant
en moet kunnen.

Speelgroen
Gewoon doen!

Sommige kinderen zoeken de
plekjes op om tot rust te komen.
Ze zijn heel waardevol.
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