
Vergadering (14/12) WG natuur en speelplaats 

 

Aanwezig 

Michelle, Johannes, Bart, Kim, Patrick, Maarten Alexander, juf Goedele, meester Pieter 

 

Verontschuldigd 

Dominique, Jan, Stef, Ilse, Jennifer, Hanna, meester Bart, meester Bert 

 

Legende 

Geel gearceerd:  taken en opdrachten uit te voeren door een groep of individuen.  

Blauw gearceerd:  belangrijke besluiten genomen tijdens het overleg 

 

1. Rondgang in de boomgaard 

We hebben een rondgang gedaan door de boomgaard, zodat we in kaart konden brengen wat er 

allemaal nog kan/moet gebeuren zodat de speelplaats verder kan uitgebreid worden. Er is nog 

heel wat werk aan de winkel in de boomgaard: 

- verwijderen van bramen/vlieren 

- verwijderen van dode bomen/takken 

- de omheining repareren (er zitten meerdere gaten in de omheining) + eventueel een 

poortje voorzien zodat er nog toegang is naar het grasveld achter de boomgaard met 

klimbomen 

- een omheining plaatsen ter hoogte van de kribbe met een grote poort (voldoende groot 

zodat vrachtwagens kunnen passeren, zij rijden nu ook aan langs deze weg) 

- beukhaagjes verplanten 

- (tuin)afval opruimen 

- een vaste plaats voorzien voor dood hout/snoeiafval 

- achteraan dient een omheining te komen met de buren 

- opruimen in het algemeen 

- een compostplaats voorzien 

- de zielige laurier bijknippen 

Het zal onmogelijk zijn om alle werk in één keer af te kunnen ronden. We zullen verschillende 

stadia moeten voorzien, zodat de werken haalbaar zijn. 

Een eerste stadium is het organiseren van een klusdag. Deze zal doorgaan op zaterdag 16 maart 

gedurende een hele dag. We proberen zoveel mogelijk helpende handen bij elkaar te krijgen. Het 

doel van de klusdag is: 

- een algemeen onderhoud van de speelplaats 

- de boomgaard vrijmaken zodat er weer goed gespeeld kan worden (van de takken kan 

eventueel al een ‘takkenwal’ gemaakt worden om een natuurlijk omheining te creëren) 



2. TO DO 

1.  Kadaster nakijken om na te gaan tot waar de speelplaats van school precies loopt 

(voornamelijk in verband met de grens met de buren achter de boomgaard) 

2. Opties bekijken voor een omheining en grote poort ter hoogte van de kribbe en poortje in 

de omheining aan de boomgaard 

3. Navraag gebruik bosmaaiers SGR 

4. Maarten-Alexander volgt de subsidie-aanvraag van je pimp je speelplaats op. 

 

3. Overige ideeën/aandachtspunten 

Er is het idee om klimgrepen te plaatsen op de muur aan de parcours speelplaats. Er worden 

klimgrepen geplaatst op hoogte van de voeten en de handen, zodat de kinderen enkel 

horizontaal kunnen klimmen (en dus niet verder omhoog kunnen klimmen). Mogelijk moet 

er wel een ‘zachte’ ondergrond voorzien worden. Info is te vinden op 

www.speelplaatsmeubel.be. 

 

De toezichters van de nabewaking worden ingelicht over het belang van respect voor de 

natuur zodat zij dit mee kunnen bewaken naar de kinderen toe. 

 

http://www.speelplaatsmeubel.be/

