SPEELBOS TEN ROZEN (AALST)
14 opmerkelijke verhalen:
1. Toegankelijkheid op wieltjes
2. Water, water, water
3. Kinderen van de toekomst
4. Creatief met boomstammen
5. Het positieve effect van groen
6. Liever niet rijk, maar arm
7. Natte voeten
8. De verdwenen wei
9. Bijzondere stenen
10. Van de buurt
11. Al die bomen
12. Uitzonderlijk graafjaar
13. Planning
14. Met onderscheiding!
+
cijfertjes
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CIJFERTJES
Oppervlakte terrein: 4,5 hectare
Oppervlakte poel: 0,75 hectare (7.500 m²)
Verzette aarde: 19 800 m³
Lengte vlonderpad: 80 meter
Percentage bebossing: 60 %
Budget vrijgemaakt door de stad Aalst
voor verdere inrichting: 113.000 euro

terug naar overzicht

1. TOEGANKELIJKHEID OP WIELTJES
Het ontwerp zet sterk in op beleving in en langs water. Zo zal je dankzij
een vlonderpad over de grote poel kunnen bewegen. Een aparte belevenis! Die moet weggelegd zijn voor iedereen, en dus is dit vlonderpad
ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk. Er is zelfs plaats voorzien om
elkaar met de rolstoel te kruisen. Een deel van de wandelpaden is ook
verhard. Meerdere ingangen illustreren de grote gastvrijheid van dit
speelbos. Er is een bushalte aan dit domein, dat grenst aan de druk befietste Rozendreef. Langs die straat nodigen twee uitzichtpunten fietsers
uit om te genieten van het mooie zicht op het water en het speelbos.
terug naar overzicht

2. WATER, WATER, WATER
Waterbeleving en afwatering staan centraal in het ontwerp. Zo beslaat
de poel ruim een zesde van het totale terrein. Daarmee zal het de
grootste natuurlijke waterpartij zijn die door stad Aalst werd aangelegd. Grachten en beken flankeren het terrein. De ontmoetingsplek en
weide worden opgehoogd, zodat het grondwater op natuurlijke wijze
naar deze waterpartijen afglijdt. Tot slot wordt het regenwater van de
nabijgelegen sociale wijk via een nieuwe (speel)gracht naar de poel
terug naar overzicht
geleid.

3. KINDEREN VAN DE TOEKOMST
Boompjes hebben vele jaren nodig om uit te groeien tot een volwaardig bos waar het heerlijk is om te spelen. Om niet enkel de kinderen
van de toekomst te plezieren, heeft het speelbos heel wat in petto voor
kinderen van nu. Want ravotten in een natuurlijke omgeving is fijn en
ondersteunt kinderen in hun motorische, fysieke, cognitieve en emotionele ontwikkeling. Van zodra het speelbos is ingericht in december
2016, zullen kinderen hun fantasie onder meer de vrije loop kunnen
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laten in het wilgenhuttendorp. Een speelgracht zal menig avontuur inleiden en de heuvels schreeuwen om aandacht van klimmende en rollende
kinderen. Ook het hooiland zal snel tot zijn recht komen met vele bloemen
en insecten. En dan zijn er nog de creatief verspreide boomstammen…
terug naar overzicht

4. CREATIEF MET BOOMSTAMMEN
Speciaal voor dit project spaart de groendienst van de stad Aalst alle
bomen op die ze in Aalst verwijdert. Uit veiligheids- of ecologische overwegingen. Deze boomstammen krijgen een nieuw leven in het speelbos.
Als een boomstammenmikado, uitdagende trappen, evenwichtsbalken,
avontuurlijk brugjes,…
terug naar overzicht

5. HET POSITIEVE EFFECT VAN GROEN
Voor kinderen met een beperking is een bezoek aan een gewone speeltuin
met speeltuigen veelal geen pretje. Ze worden voorbijgestoken door snellere, sterkere kinderen. In het speelbos kunnen ze op eigen tempo volgens
hun eigen mogelijkheden naar hartenlust spelen. Of tot rust komen, zoals
in de wilgenhutten, langs verschillende paadjes of kuierend in het hooiland
tussen de bloemen en insecten.
terug naar overzicht

6. LIEVER NIET RIJK, MAAR ARM
Het terrein aan de Oude Abdijstraat bestaat uit weilanden en akkers, respectievelijk arme en rijke (want bemeste) gronden. Arme grond is ecologisch waardevoller, want geeft kruiden meer kans. Daardoor vinden bijen
en vlinders meer stuifmeel en voedsel. Waar de poel wordt gegraven, bevindt zich arme grond. Die grond wordt gebruikt om de voormalige akkers
op te hogen en heuvels te vormen. Dat alle grond ter plekke gebruik wordt
en niet afgevoerd is positief, want zo wordt bespaard in vervoerskosten én
CO2-uitstoot.
terug naar overzicht

7. NATTE VOETEN
Buurtcomité Oude Abdij Aalst gebruikt de terreinen al enkele jaren voor
zijn evenementen. De omstandigheden waren nooit ideaal te noemen op
deze drassige gronden. Ook daar verhelpt het ontwerp aan. Met een opgehoogde grond, zodat grondwater vlot zijn weg vindt naar de nabijgelegen
waterpartijen. Een groene buffer van beboste heuvels, solitaire bomen en
groene wallen zorgen voor geborgenheid. Die maakt van dit plekje een
fijne ontmoetingsplaats voor iedereen.
terug naar overzicht
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8. DE VERDWENEN WEI
Het oorspronkelijke ontwerp wou de bestaande weide langs de poel
bewaren. Door de archeologische opgravingen is die weide echter
volledig omgewoeld. Ze moet opnieuw aangelegd worden. Daarbij zal
ze een ietwat bolle vorm krijgen, waardoor een vlotte afwatering naar
de poel en gracht mogelijk is. De weide bereiken zal kunnen via een
wandelpad of via een meer avontuurlijke weg: langs boomstammen of
stapstenen over de gracht. De weide moet er zo authentiek mogelijk
uitzien en beheerd worden. De huidige drie oude wilgen op de weide worden volgend jaar met een wilgenhuttendorp en wijmenbosje
aangevuld. Mensen gebruikten zo’n wijmenbosje vroeger om flexibele
takken te oogsten waarmee ze bijvoorbeeld manden konden vlechten.
terug naar overzicht

9. BIJZONDERE STENEN
De groendienst van de Stad Aalst verzamelt op haar terreinen heel
wat bijzondere materialen. Behalve boomstammen bijvoorbeeld ook
bijzondere natuurstenen. Rondom een grondwaterpomp middenin het
speelbos zullen enkele zandstenen een nieuw leven krijgen. Ze komen
uit de oude steengroeve in Meldert (Kravaalbos). Vele kerken in de wijde omgeving werden met deze stenen gebouwd. Ook een aantal massieve ijzerhoudende leisteenblokken (van een groeve uit de Oostkantons), zoals de megaliet in de boomcirkel, vinden er een plekje. Maar
ook ‘gewone’ stenen krijgen hier een nieuwe bestemming. Zo zullen
oude arduinen boordstenen die gerecupereerd werden na wegwerkzaamheden samen een amfitheater vormen aan de ontmoetingsruimte.
terug naar overzicht

10. VAN DE BUURT
Instelling Levensvreugde Verblijven vzw Aalst grenst aan het domein.
Deze voorziening begeleidt mensen met een verstandelijke beperking
bij hun dagbesteding en biedt aangepaste woongelegenheden aan.
Ook de nieuwe woonwijk Matexi en appartementencomplex Rozendreef liggen vlakbij. Het is de bedoeling dat alle buurtbewoners groot
en klein van het speelbos en zijn ontmoetingsplaats zullen genieten.
terug naar overzicht

11. AL DIE BOMEN
Ten Rozen wordt een speelbos en geen park. Daardoor moet 60 procent van het terrein beplant worden met bomen. De heuvels worden
bebost met budget uit het boscompensatiefonds. Achter de poel komt
een stukje bos dat als rustzone voor vogels en amfibieën zal fungeren.
De steenovens die archeologen er tijdens hun recente opgravingen
terug naar overzicht
aantroffen blijven er ongemoeid.

Speelbos TEN ROZEN in Aalst | 4

12. UITZONDERLIJK GRAAFJAAR
In een ‘normaal’ kalenderjaar kan er slechts tot oktober gegraven worden.
Daarna stijgt de kans op regen en wordt de bodem te nat om werken toe
te laten. Dit jaar zorgen de uitzonderlijk droge dagen ervoor dat er zelfs in
november nog vlot gewerkt kan worden. Zolang het weer het toelaat, zal
de kraanman en zijn team hier blijven werken aan de poel en de heuvels.
terug naar overzicht

13. PLANNING
Het einde van de werken is voorzien in december 2016. Tot zolang het
weer het toelaat, zullen de kraanwerken verder gaan. In het voorjaar
van 2017 worden de heuvels en weide ingezaaid. Daarna, in de periode
mei-september, worden de speelaanleidingen geplaatst, het amfibitheater
aangelegd, zitplekken gecreëerd en het vlonderpad aangelegd. Wanneer
het plantseizoen in november aanbreekt, is het tijd om het bos, de wilgenterug naar overzicht
hutten en de solitaire bomen aan te planten.

14. MET GROTE ONDERSCHEIDING
De stad kocht de terreinen aan de Oude Abdijstraat aan in 2012 en kon
hierbij op een subsidie rekenen van het Bossencomensatiefonds dat 80
procent bedroeg van het aankoopbedrag. Met dat fonds ondersteunt de
Vlaamse overheid gemeenten en provincies bij de aankoop van te bebossen gronden. Het fonds kent de ingediende projecten een score toe op
basis van diverse criteria. Opmerkelijk: Ten Rozen behaalde een maximale
score van 20 op 20! Onder meer omdat de percelen aan een oud bos grenzen, er vroeger een historisch bos stond, het zich dicht bij een woonkern
terug naar overzicht
bevindt en er een speelbos voorzien wordt.
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PARTNERS
Stad Aalst

Initiatiefnemer
Aankoop gronden
Ontwikkeling idee
Eerste ontwerp

Regionaal Landschap Schelde-Durme

Verfijning ontwerp:
met aandacht voor amfibieën, natuur en kinderen (beleving)

Studiebureau Omgeving

Technische uitwerking vlonderpad

Participatie
Instelling Levensvreugde Verblijven vzw Aalst
De buurt, vertegenwoordigd door Buurtcomité Oude Abdij Aalst

