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Inleiding Ι situering                         

De heraanleg omvat enkel de pleintjes en niet de omliggende straten. 
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gebruik 
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milieu 

Analyse Ι 3 thema’s 
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 Op het grootste plein is er een verhard voetbal- en 

basketterrein aanwezig en een speelterrein met een 

beperkt aantal speeltoestellen. Rondom rond staan 

bomen.  

 Op het kleinste plein zijn er bomen, een petanqueterrein 

en zitbanken. De pleintjes hebben beiden een vrij groen 

karakter. 

Analyse Ι karakter 
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Analyse Ι gebruik 

 Vaak claimgedrag door oudere kinderen en soms overlast 

op het sportterrein, dit is verbeterd na plaatsen van kooi. 

Het sportterrein is populair. Niet zoveel speeltoestellen op 

plein en speelwaarde is beperkt. Vogelnestschommel is 

zeer populair.  

 Wordt het petanqueterrein vaak gebruikt?  

 Jaarlijkse rommelmarkt op en rond het plein 

(evenementenkast aanwezig). 
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Analyse Ι milieu 

 groen: 
  

bomen: 

• zowel op het grote als op het kleine plein zijn bomen aanwezig, 

hoofdzakelijk kastanjes 

• langs de zijde Laaglandlaan staan zes grote bomen, de andere bomen zijn 

klein van formaat 

• deel van de bomen aangetast door kastanje-bloedingsziekte en/of heeft 

geen doorgaande top meer 

• een klein aantal mankeert niks of heeft maar één mankement 

• meer dan de helft van de bomen is in matige, slechte of zeer slechte staat 

    

   bodem: 

• voedingsgehalte bodem is ok 

• bodem zwaar verdicht: jonge bomen (ca. 15 jaar oud) zijn hierdoor 

nauwelijks gegroeid 
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 inspraak bewoners en gebruikers (juli – september 2020) 
  

• Spel:  

o meer toestellen, meer speelwaarde voorzien 

o speelvormen die belangrijk zijn: schommelen, klimmen, glijden, 

evenwicht, draaien aan een rek, toestellen om met zand te spelen 

 

• Sport: Enerzijds verschillende meldingen over dominant claimgedrag en 

geluidsoverlast op het voetbalveld door een groep volwassenen, 

anderzijds erkenning dat er nood is aan sportinfrastructuur. 

 

• Duidelijke vraag naar het behouden van open ruimte voor de talrijke 

activiteiten die de directe buurt organiseert. 

 

• Geen duidelijke wensen voor invulling van het kleine plein. Hoeken plein 

worden stukgereden, vraag naar oplossing. 
              

   

 

  

 

Advies Ι gebruik 
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 inspraak bewoners en gebruikers (juli – september 2020) 
  

• Wat viel op? 

21 personen vulden de digitale bevraging in. Op het inspraakmoment waren 

slechts 8 bewoners aanwezig. 

 

Geen enkel kind jonger dan 11 jaar heeft zijn/haar mening kunnen geven.  

Dit heeft te maken dat medewerkers van de stad en de districten niet op het 

terrein of naar scholen en verenigingen mochten gaan met tablets om 

bewoners en gebruikers te bevragen door de maatregelen tegen Corona. 

 

Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat slechts 3 tieners de 

bevraging hebben ingevuld. De belangrijkheid van speeltoestellen wordt nu 

aangegeven door volwassenen.  

 
              

   

 

  

 

Advies Ι gebruik 
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 districtscollege 
 

• ambitie om te ontharden en te vergroenen: voorkeur voor een onverhard 

en kleiner voetbalveld, met geluidsarme omheining 

• petanque enkel behouden indien er engagement naar onderhoud en 

gebruik is bij de bewoners 

• ruimte voor samentuin, kruidentuin,… 

• meer en grotere speeltoestellen voorzien, want nu enkel kleine toestellen  
  

 

 

Advies Ι gebruik 
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 groen: 

 

• Enkele bomen worden best verwijderd (slechte staat, bloedingsziekte, 

breukgevoelig). 

 

• De bodem is zwaar verdicht: nodige maatregelen worden in verdere fase 

bekeken. 

 

 

Advies Ι milieu 



Ambitie 
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Ambitie 

 Aanleggen van een tof nieuw groener terrein met sport, 

spel en een zone voor creatie samen met de buurt. 



Concept 
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Concept - BT                         

                          Deel 1    Deel 2 
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Concept - BT foto’s                          
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Concept - NT                         

                          Deel 1    Deel 2 
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Concept - NT                        

5 ingangen 

 

Looplijn: op gazon 

 

3 ZONES: 
TRAPVELD: ontharden 

ZONE A: zandspel 

ZONE B: schommelen, draaien en 

avontuurlijk spel 

 

Nieuwe beplanting 

 

Meubilair: zitmuur naast sport 

zitbanken aan rand 

speelgedeelte 

 

 

 

 

 

 

Deel 1 
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Concept – NT zones                         
TRAPVELD 

 

 

 

 

 
Ontharden: geen steen maar gazon 

 

 

 

 

 

Kleine doeltjes 

 

 

 

 

 

 

Ballenvanger naast haag 

Draad inkorten aan Laaglandlaan 

 

 

 

 

 

 

Gazon ondergrond 

Deel 1 
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Concept – NT zones                        
ZONE A: zandspel 

 

 

 

 

 

 
Huisje met glijbaan 

 

 

 

 

Zandspeltoestellen 

 

 

 

 

 

Zandbakrand 
 

Zand ondergrond 

Deel 1 
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ZONE B: schommelen, 

draaien en avontuurlijk spel 

 

 

 

 

 
Schommelen en draaien 

 

 

 

 

 

Avontuurlijk spel 

 

 

 

 

 

Combinatietoestel 

 

Concept – NT zones                       

 

Schors valdempende ondergrond 

Deel 1 
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Concept – NT meubilair                       

 

 

 

 

 

Standaard zitbanken op beton 

 

 

 

 

 

 

Zitmuur: betonelementen herbruikt  

met hout bekleed zoals lineaire banken 

 

 

 

 

 

Standaard afvalbakken 

 

 

 

Deel 1 
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Concept - NT                         

Deel 2 Momenteel enkel petanque, zitbanken en 

bomen. 

 

Concrete toekomstige invulling in 

samenspraak met bewoners. 

 
Wenst u 

• een groene rustzone met bomen, 

struiken, planten, banken,… 

• een groene activiteitenzone met een 

pluktuin, bessenstruik, 

bloemenplukweide, fruitboom, 

kruidentuin,… 

• een zone met sport zoals petanque, 

een beweegtoestel, gezelschapsspel,… 

• andere? 
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Concept – vragen?                       



Contactgegevens 
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 Nog vragen of bemerkingen?                                    
Contacteer wijkoverleg Merksem: wijkoverleg.merksem@antwerpen.be 

 

 Blijf op de hoogte 
    Op de website vind je steeds de laatste nieuwtjes over het project.  

 Wil je graag de nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in via 

www.merksem.be > Werven en mobiliteit > Heraanleg speel- en sportterrein 

Kastanjeboomplein 
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