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Antwoord college
1. Kunnen we investeren in speelbomen?
Stad Mechelen investeert met veel plezier in speelbomen. Het belang van
speelgroen voor de ontwikkeling van kinderen is immers reeds meerdere
keren aangetoond. Ten dele gebeurt dit vandaag al in de vele verschillende
speelbossen die Mechelen rijk is. Maar ook in de parken en speelpleinen is er
vandaag reeds heel wat speelgroen aanwezig. De speelwaarde van bomen is
heel divers: klimmen, klauteren, hangen, verstoppen, er van eten, gewoon
genieten,… De speelwaarde van bomen is eigenlijk voor een groot stuk
afhankelijk van de eigen creativiteit van kleine en grote kinderen. Maar we
kunnen in de keuze van plantgoed wel wat helpen door bijvoorbeeld te
kiezen voor meerstammige bomen of door rekening te houden met soorten
die ruimer of reeds laag bij de grond vertakken. Ook struiken kunnen een
interessante speelwaarde hebben.
Tot slot wordt er waar mogelijk ook met dood hout gewerkt (afkomstig van
gevelde straatbomen) om speelnatuur in te richten. We doen dit zowel in de
speelbossen als in de parken.

2. Kunnen we de mogelijkheden onderzoeken om deze speelbomen
te planten in onze parken, op onze speelpleintjes, op de
speelplaats van onze scholen maar evenzeer in onze verschillende
natuurgebieden?
a. Zie antwoord vraag 1
b. Scholen: zie antwoord vraag 4

3. Kan er bij de volgende ‘boom zoekt grond’ editie ook gekozen
worden voor speelbomen zodat particulieren het ook in eigen tuin
kunnen planten?
Bepaalde bomen die nu worden aangeboden kan men later als speelboom
gebruiken. Maar als gevolg van de plantmaten die we vandaag aanbieden, is
dat eerder een investering op lange termijn. Het valt zeker te onderzoeken
of er bepaalde leveranciers zijn die een specifiek aanbod willen doen naar
speelbomen die reeds sneller bespeelbaar zijn.
4. Kunnen we de scholen hier ook warm voor maken door ze te
sensibiliseren om ook speelbomen te planten op hun speelplaats?
Er zijn vandaag reeds verschillende initiatieven en kanalen waarlangs
scholen gesensibiliseerd worden om hun speelruimte te vergroenen. Scholen
kunnen ook zeker deelnemen aan de actie ‘Boom Zoekt Grond’.
Via het Mechels subsidiereglement rond klimaatactie (voorheen
klimaatneutrale initiatieven en -buurten) zijn er reeds een aantal scholen die
een project rond vergroening hebben gerealiseerd. Er zijn ook andere
kanalen (pimpjespeelplaats.be of ‘groene school’ van Velt vzw) die inspiratie
bieden, begeleiding of financiële ondersteuning.
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