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Situering 
1. Het speeltuintje ligt op de             
groene verbindingsroute tussen 2 grote     
speelterreinen in het Brilschanspark en     
Nachtegalenpark (Melkerij).
2. Het speeltuintje richt zich vooral op      
jongere kinderen (0-8 jaar). Oudere kinderen 
kunnen gemakkelijk naar de grotere 
speelterreinen in de buurt.
3. Het speelterrein is verouderd en aan 
vernieuwing toe.

De Grote Verbinding: Ringpark Groene Vesten
Het Leeuwerikpark ligt in het projectgebied van de nieuwe stadsbrede parkprojecten rondom 
de Antwerpse Ring: De Grote Verbinding. Het district vernieuwt nu enkel het speelterrein in 
het park. De rest van het park wordt namelijk mee opgenomen binnen het Ringpark Groene 
Vesten. Meer info over de Ringprojecten leest u op www.degroteverbinding.be.

Traject + timing
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Tijdens de witte blad bevraging van mei 2018 kwamen enkele 
belangrijke punten naar voren.

Favoriete spelvormen:  
Schommelen, zandspel, slingeren, klimmen en klauteren, evenwicht
➥  Opvolging: Deze spelvormen zullen terugkomen in de 
speeltoestellen en in de omgeving van het nieuwe speelterrein.

Boomhut
➥  Opvolging: De aanwezige klimboom blijft bestaan en kreeg 
een speciaal plekje in het concept voor het nieuwe speelterrein. Ook 
wordt het idee voor een “nest" meegenomen in de keuze voor de 
speeltoestellen.
  
Zitbanken en picknickbanken 
➥  Opvolging: Bestaande en nieuwe banken worden mee in de 
omgeving van het speelterrein verwerkt.

Behoud van bomen en groen
➥  Opvolging: De locatie voor het nieuwe speelterrein werd zo 
gekozen dat bestaande bomen en groen behouden kunnen blijven.

Aanpassingen aan parkomgeving:
Geluidswerende maatregelen, hondenloopzone, diervriendelijke 
maatregelen, petanquebanen,…
➥  Opvolging: Deze suggesties geven we mee aan het ontwerpteam 
van Ringpark Groene Vesten. Dat ontwerpteam trekt nog naar de 
wijken om samen met organisaties en burgers de grote lijnen voor het 
Ringpark verder vast te leggen.

Vraag voor skaten
➥  Opvolging: Het Leeuwerikpark is geen geschikte plek voor skate-
voorzieningen. Er werd door het district Berchem een apart traject 
opgestart rond urban sporten in Berchem (skate, parcours, bmx, 
panna,…). 
Dit project zal in de komende jaren meer vorm krijgen. Wil je mee op 
de hoogte  blijven over het project rond urban sporten in Berchem 
en jouw mening hierover geven? Laat het dan weten aan één van de 
aanwezige medewerkers.
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Locatie

Concept: speelzones

Zichtassen

huidig 
speelterrein

nieuw
speelterrein

Toegankelijkheid Overzicht

Licht toegankelijk (0-3 jaar)
• de voorkeur gaat uit naar sociaal-, fantasie-, en      
repetitief spel

• spelvormen die zeker niet mogen ontbreken zijn      
glijden, schommelen, zandspel, klimmen & klauteren 

• geborgenheid en rollenspel is voor deze leeftijdsgroep  
 belangrijk

Uitdagender (4-8jaar)
• avontuurlijk uitdagingsspel, sociaal spel,          
constructiespel en fantasiespel 

• spelvormen die zeker niet mogen ontbreken zijn      
glijden, draaien, schommelen, klimmen & klauteren,   
parcours en evenwicht

• een boomhut staat hoog op de verlanglijst
uitdagend licht toegankelijk verbinding

verbinding / aansluiting met pad

Speelpaadjes (minimale ingrepen: rotsen, boomstammen,…) 
in/naar speelboom/speelbosje/boomhut

nieuwe zitbank

bestaande zitbank

bestaande zitbank

nieuwe zitbank / 
picknick-tafel
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Met de leeuwerik in gedachten werd er voor het nieuwe speelterrein 
gekozen voor een vogelthema.

Dit zijn referentiebeelden van het speelterrein aan de Corneel 
Jaspersstraat die we ter inspiratie meegeven aan de ontwerpers.


