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Nieuw speelweefselproject om maat van
kinderen en jongeren in Limburg
Provincie Limburg, Steunpunt Jeugd, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging voor Bos
in Vlaanderen en het onderzoekscentrum Kind en Samenleving starten een ambitieus project.
Buiten spelen blijkt tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend, en contact met de natuur
wordt stilaan iets voor exotische reizen, bosklassen, films en internet. Voor de ontwikkeling
van kinderen, het zelf kunnen inschatten van risico’s en van hun eigen mogelijkheden zijn
net die rechtstreekse natuurervaringen, opgebouwd door het dagelijkse buiten spelen,
ontzettend belangrijk. Om het groen weer dichter bij de jeugd te brengen, startten de
Provincie Limburg, Steunpunt Jeugd, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging
voor Bos in Vlaanderen en het onderzoekscentrum Kind en Samenleving op 1 november met
een ambitieus project dat twee jaar zal lopen.
De projectpartners ontwikkelen instrumenten die het makkelijker maken om een ‘groen
speelweefsel’ op maat van kinderen en jongeren in een gemeente of stad te realiseren. Met
speelweefsel bedoelt men het geheel van voor jeugd belangrijke plekken en de verbindingen
hiertussen. De partners werken een duidelijke visie op spelen in het groen uit, en verschillende
typologieën van groene speelruimte. Want er is veel meer mogelijk dan speelbossen en
speeltuinen! Een gebruiksvriendelijke GIS-applicatie maakt het mogelijk om verschillende ‘lagen’
van dit groene speelweefsel zichtbaar te maken: stratenplan van de gemeente, ligging van
jeugdlokalen en kampplaatsen, bossen en speelzones, gemeentelijke speel- en jeugdterreinen,
fietspaden en trage wegen, enz.
Met deze instrumenten kunnen lokale besturen op een vrij eenvoudige manier planmatig werken
aan een goed weefsel in hun gemeente. Nu worden immers maar al te vaak ad hoc initiatieven
genomen. De instrumenten worden grondig uitgetest in vier Limburgse proefgemeenten. In deze
gemeenten wordt het bestaande speelweefsel in kaart gebracht en wordt ook het ‘gewenste’
speelweefsel uitgedokterd. Nog tijdens de looptijd van het project moeten de eerste realisaties voor
een beter speelweefsel in Limburg verschijnen: voorbeeldstellende groene speel- en jeugdplekken
en kindvriendelijke verbindingen.
Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege: "Naast de traditionele speelzones in
bossen verdient speelgroen in de onmiddellijke omgeving van woonzones ook de nodige aandacht.
Het is één van de prioriteiten in mijn natuurbeleid om de beleefbaarheid en toegankelijkheid van
groen in de onmiddellijke omgeving te verbeteren. Dit project 'Optimalisatie van een groen
speelweefsel in Limburg' wil inzetten op avontuurlijke en natuurlijke speelplekken voor kinderen in
de Limburgse gemeenten. De gemeentebesturen vormen een belangrijke schakel om met
ondersteuning van de Vlaamse overheid en de provincie, een lokaal weefsel van speelgroen uit te
bouwen. De resultaten van dit proefproject zullen inspirerend zijn voor andere delen van
Vlaanderen."
Het is de bedoeling om de ontwikkelde instrumenten na afloop van het project ter beschikking te
stellen van alle Vlaamse steden en gemeenten. Daarvoor worden onder meer vormingen en een
heldere handleiding voorzien.
Dit project wordt financieel ondersteund door de Vlaamse overheid (Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie en het Agentschap voor Natuur en Bos) en de Provincie Limburg. Ook
Steunpunt Jeugd draagt financieel een steentje bij.
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