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Keistraat, Laarne
1. Achtergrond
2. Participatiemomenten
(+ voorbeeldformulier)
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tussen deze partners:

3. Speeldag 1
A. Verloop
B. Neerland
C. SWOT
D. Picto Play
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1. ACHTERGROND
Hoe kan het speelpleintje aan de bib een fijne ontmoetingsplaats
worden voor jong en oud? Groot en klein worden uitgedaagd
hierover na te denken!
Het gemeentebestuur van Laarne verwierf met een subsidie van de
Provincie Oost-Vlaanderen budget om onder meer het pleintje aan
de Keistraat herin te richten. Ons Regionaal Landschap helpt het
gemeentebestuur bij het ontwikkelen van een ontwerp. Daarvoor
gaan alle partners samen op zoek naar de wensen en dromen
van...

Dit project is een samenwerking
tussen deze partners:

... kinderen!
Met de kinderen van Vrije Basisschool Sint-Macharius en
Gemeenteschool De Windwijzer gaan we spelen op enkele
prachtige voorbeeldlocaties. Hier kunnen de kinderen ontdekken
welke natuurlijke speelelementen ze het allerleukst vinden. Tijdens
brainstormsessies en ‘picto play’ zetten ze hun droomontwerp ook
echt op papier.
... volwassenen!
Iedereen kan zijn/haar ideeën in een van de ideeëndozen stoppen
die staan opgesteld in de bibliotheek en het gemeentehuis van
Laarne. Dat kan nog tot zondag 17 januari 2016. Op 30 januari 2016
nodigen we samen met het gemeentebstuur alle buurtbewoners en
geïnteresseerden uit voor een inspraakmoment.
Het speelnatuurteam van Regionaal Landschap Schelde Durme,
Ann Sels en Julie Decuyper, gaat de uitdaging aan om alle
voorstellen te verwerken in een harmonieus ontwerp.
Nu al is geweten dat natuurbeleving, biodiversiteit en
multifunctionaliteit hierin centraal zullen staan, zodat veel
verschillende gebruikers van de ontmoetingsplaats kunnen genieten.
Ten laatste in december 2017 zal het ontwerp volledig uitgevoerd
zijn.

Contactpersoon voor de pers
(niet voor publicatie):
Eva Galle
Communicatiemedewerker
Regionaal Landschap
Schelde-Durme
E eva@rlsd.be
T 052 33 89 13
M 0499 99 68 42
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2. PARTICIPATIEMOMENTEN
Het participatietraject ziet er als volgt uit:
•

dinsdag 12.01:
speeldag 1: met twee eersteleerjaren van Vrije Basisschool
Sint-Macharius
 9 uur: vertrek aan de Vrije Basisschool Sint-Macharius
 10 uur: start speelbezoek aan het avontuurlijk
speelterrein Neerland, te Wilrijk
 11.15 uur: na bespreking speelindrukken van de
kinderen in kleine groepjes
 12 uur: middageten (in de lokalen van de lokale Chiro
van Wilrijk, neerlandweg 33)
 12.30 uur: vertrek vanuit Neerland terug naar Laarne
 13.30 uur: verkennen speelterrein aan de Keistraat
 14 uur: participatiemethodiek ‘picto play’
 15 uur: einde van de participatie dag met een
persmoment

•

donderdag 14.01:
speeldag 2: met het derde en vierde leerjaar van
Gemeenteschool De Windwijzer Laarne
 9 uur: vertrek aan de school
 9.30 uur: start speelbezoek aan het avontuurlijk
speelterrein De Prettige Wildernis in Sint-Amandsberg
 10.45 uur: na bespreking speelindrukken van de
kinderen in kleine groepjes
 12 uur: middageten in de keistraat
 13 uur: verkennen speelterrein aan de Keistraat
 13.30 uur: participatiemethodiek ‘picto play’
 14.30 uur: einde van de participatie dag

•

zondag 17.01:
iedereen kan zijn/haar idee(ën) tot zondag 17.01 droppen
in de ideeënbussen die staan opgesteld in de bib en het
gemeentehuis (zie formuliertje hierna)

•

zaterdag 30.01:
inspraakmoment voor buurtbewoners en geïnteresseerden
om 9.30 uur (het gemeentebestuur trakteert op koffie en
ontbijt)

Dit project is een samenwerking
tussen deze partners:

Contactpersoon voor de pers
(niet voor publicatie):
Eva Galle
Communicatiemedewerker
Regionaal Landschap
Schelde-Durme
E eva@rlsd.be
T 052 33 89 13
M 0499 99 68 42
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2A. VERLOOP
•

9 uur:
de kinderen van Vrije Basisschool Sint-Macharius vertrekken
aan de schoolpoort voor een dolle speeldag. Ze zullen het
avontuurlijke speelterrein Neerland in Wilrijk bezoeken!
Daar komen ze in contact met de leukste natuurlijke
speelelementen.

•

13.30 uur:
de kinderen strijken neer op het speelterrein aan de bib in
de Keistraat.
 Welkomstwoord en algemene toelichting door
schepenen Andy De Cock en Alex De Smet
 Tijd om de opgedane ervaringen te gebruiken: wat
vinden de kinderen in de Keistraat goed en minder
goed? Zouden ze op deze plek anders willen spelen als
die anders was ingericht? Welke elementen ontbreken?

•

Dit project is een samenwerking
tussen deze partners:

14 uur:
de kinderen gaan in groepjes aan de slag met ‘picto play’
in de polyvalente zaal achter de bib, Keistraat 5. Elk kind
krijgt 3 munten die samen 3.000 euro waard zijn. Zo kunnen
ze hun favoriete elementen in de vorm van pictogrammen
‘kopen’. Gaan ze resoluut voor hun eigen dromen? Of
leggen ze samen voor een groter object? Na veel wikken
en wegen komt elk groepje tot een eigen ontwerp, die ze
mogen voorstellen aan de andere groepjes.
Contactpersoon voor de pers
(niet voor publicatie):
Eva Galle
Communicatiemedewerker
Regionaal Landschap
Schelde-Durme
E eva@rlsd.be
T 052 33 89 13
M 0499 99 68 42
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2B. NEERLAND
Neerland omhelst een nieuw soort groenconcept voor de stad
Antwerpen. Voor het eerst werd een park ontworpen in functie van
natuurontwikkeling, natuurbeleving en avontuurlijk spelen. Het
natuurgebied is niet alleen toegankelijker, je kan er gezellig gaan
picknicken in de boomgaard, of gaan spelen tussen de speelgrachten
of boomstammen die van het parkgebied een heus ravotparadijs
maken.
Het park in cijfers
• Het projectgebied is 23 hectare groot.
Dat zijn ongeveer dertig voetbalvelden.
• 18,4 hectare van het gebied is groenzone.
• 9 hectare is natuurreservaat.
• Doorheen het park zijn heel wat sporen terug te vinden
met een militair verleden, zoals antitankgrachten en enkele
bomkraters.

Dit project is een samenwerking
tussen deze partners:

Ravotten in het parkgebied
De ontwerpers (studiebureaus Grontmij en Fris in het landschap)
kozen samen met de kinderen voor speelnatuur. Dat betekent dat
het landschap zeer gevarieerd is met heuvels, bomengroepjes,
speelgrachten met water, boomstammen die van het parkgebied een
heus ravotparadijs maken.
Voor de grotere kinderen zijn er geen klassieke speeltoestellen, de
kinderen hebben de kans om in het park zelf te spelen. Water, reliëf
en natuur worden ook in het spelen met elkaar verbonden. Voor de
allerkleinsten zijn eerder ‘klassieke’ speeltoestellen voorzien.
Groene schatten in het natuurgebied
Binnen het natuurgebied zijn er een paar ingrepen gedaan die de
natuurwaarden versterken, zoals het maken van flauwe oevers met
bezonning die een uitgelezen plaats zijn voor amfibieën. In het park
zijn grote buffergrachten aangelegd om regenwater vertraagd af te
voeren om zo overstromingen te vermijden. Deze buffergrachten
zullen door hun natuurlijke aanleg ook bijdragen tot het ecosysteem
van het park.
Meer info? www.antwerpen.be > zoekterm ‘infofiche Neerlandpark’

Contactpersoon voor de pers
(niet voor publicatie):
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2C. SWOT
Op het pleintje aan de Keistraat zelf gaan begeleiders op zoek
naar de antwoorden op de volgende vragen:
•
•
•
•
•

Wie is er al eens komen spelen op dit pleintje?
Op welke momenten spelen jullie hier?
Blijven jullie hier eerder een lange tijd of passeren jullie hier
eerder?
Ontmoet je hier andere kinderen/vriendjes?
En wat doe je dan?
Kunnen jullie hier gemakkelijk/veilig geraken?

Dit project is een samenwerking
tussen deze partners:

Wat zijn de sterktes en zwaktes van het pleintje in de Keistraat?
De kinderen leiden de begeleiders rond over het plein en tonen heel
concreet wat ze goed vinden aan het huidige speelplein en wat ze
graag veranderd zien.
Wat zijn de kansen en bedreigingen van/voor het pleintje in de
Keistraat?
De kinderen denken terug aan het vrij spel in Neerland.
• Zien ze vanuit die plek kansen om dit plein anders in te
richten?
• Zouden ze op deze plek anders willen spelen als deze
anders is ingericht?
• Welke kansen zie je voor dit speelplein.
• Zijn er ook zaken waarvan je denkt dat die moeilijk te
veranderen zijn?

Contactpersoon voor de pers
(niet voor publicatie):
Eva Galle
Communicatiemedewerker
Regionaal Landschap
Schelde-Durme
E eva@rlsd.be
T 052 33 89 13
M 0499 99 68 42
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2D. PICTO PLAY
Inleiding
De partners willen te weten komen hoe de kinderen dit speelplein
zouden inrichten. Daartoe spelen we in in de polyvalente zaal achter
de bibliotheek, Keistraat 5, het spel ‘picto play’. Kind en Samenleving
ontwikkelde deze methodiek.
De kinderen worden in groepjes verdeeld om zelf een plan te maken.
We bestuderen deze plannen en gaan samen met de burgemeester
na wat gerealiseerd kan worden. Er zullen keuzes moeten worden
gemaakt, want het budget en de ruimte zijn uiteraard niet eindeloos...

Dit project is een samenwerking
tussen deze partners:

Praktisch
•
•
•
•
•
•
•

Het is de bedoeling dat de kinderen in groepjes een
ontwerp gaan maken.
Elk groepje bestaat uit ongeveer 5 kinderen.
Elk kind krijgt 3 munten (elke munt is 1000 euro waard).
De kinderen mogen de pictogrammen die ze het leukst
vinden uitknippen en kijken of ze deze kunnen betalen met
hun muntjes. Eventueel kunnen ze ook samenleggen.
Nadat ze de pictogrammen ‘gekocht’ hebben krijgen ze een
prit en mogen ze deze kleven op de plaats waar ze willen.
Nadien krijgen ze gekleurde stiftjes om bij hun plan nog
opmerkingen te schrijven.
Elk groepje stelt zijn plan voor en de andere kinderen
mogen feedback geven.

Afronding
De projectpartners nemen alle foto’s, verslagen en ontwerpen met
zich mee. Deze documenten vormen de basis voor het ontwerp. Volg
het proces op de voet via Facebook ( /Laarne en /ScheldeDurme)
en www.laarne.be en www.rlsd.be (>educatie > speelnatuur >
Keistraat).
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