Overzicht speelruimte
wijk/dorp/speelruimte

korte omschrijving

meest voorkomende ondergrond

toegankelijk

speeltoestellen voorzien voor mindervaliden

Arsenaal
1 Aambeeldstraat
2 Hanwijkdries
3 IHAM

speeltoestellen+trapveld en basketveld
speeltoestellen+trapveld en basketveld
speeltoestellen +volleybalveld

gras en valdempende ondergrond+betontegels
gras en valdempende ondergrond+beton
gras en zand

ja
ja
ja

zandbak, kleuterschommel en petanquebaan
draaiton, kleuterschommel
-

Battel
1 Otterstraat

speeltoestellen+basketveld

gras, valdemping+betontegels

ja

zandbak

speeltoestellen+trapveld
kunstgrasveld

ja

brede glijbaan, vogelnestschommel, zand

streetfitnesstoestellen
speeltoestellen
kindvriendelijke installatie: poppentheater
speeltoestellen
speeltoestel
speeltoestel
speeltoestellen
kindvriendelijke installatie: waterpiano
speeltoestel
speeltoestellen
kindvriendelijke installatie: labyrint
kindvriendelijke installatie: reuze Opsinjoor
sportveld en zwiebeltuin
kindvriendelijke installatie: verlichte vijfhoeken
basketbalveld
speeltoestellen

gras, zand
kunstgras
gras
toestellen op beton
kasseitjes+valdemping
kasseitjes
gras+valdemping
gras
kasseitjes
zand
betontegels
valdemping
gras+valdemping
valdemping
gras+valdemping
beton+gras
dolomiet
betontegels
valdemping+ ingewerkt in kasseitjes

ja
ja
nee
ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

fitnesstoestellen
houten poppen
brede glijbaan

speeltoestellen+trapveld
speeltoestellen
speeltoestellen+petanquebaan +basketbalveld
speelbos (net aangeplant)

gras+schors als valdemping
gras+valdemping
gras+valdemping
-

ja
ja
ja
nee

vogelnestschommel
vogelnestschommel
petanquebaan

bmx parcours
speeltoestellen+petanquebaan

zand
gras, valdemping

nee
ja

speeltoestellen+basketveld
speeltoestellen
speeltoestellen +trapveld
speelbos

gras, houtsnippers, sportvloer
zand , gras
zand, gras, valdemping
-

gedeeltelijk sportvloer
nee (deursas)
ja
nee

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4

Centrum
Bethaniënpolder
Bethaniënpolder voetbalkooi
Binnentuin OH!
Binnentuin Sinte Mette
Bornstraatje
Cultuurplein
G. v.d Woestijnestraat
Karmelietentuin
Klein Begijnhof
Kruidtuin
Melaan
O.L.Vrouw-kerk
Plankstraat
Sint-Katelijnestraat
Sint-Romboutskerkhof
Thomas More
Vijfhoek
Winketkaai
Wollemarkt
Heffen
Fonteinweg
Groenenbeemd
Kiekeboe
Speelbos Chiro Heffen

Hombeek
1 Dirt Bikers Schrale Hamme
2 Kriekerijveld

1
2
3
4

Leest
Esptweg
Fazantenstraat
Kouter
Speelbos Kerkenblokbos

kleuterschommel
fonteinen
mikadowip
draaiton
verlichte vijhoeken

kleuterschommel, petanquebaan

vogelnestschommel
ping pong tafel
kleuterschommel, zand

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mechelen Noord
Caputsteenpark
Donkerlei
Kadodderstraat
Kadodderstraat fietsparcours
Kreitenborgstraat
Offenbossen
Otterbeek
Otterbeek Cruyff Court
Oud Oefenplein
Pennepoelpark
Speelbos Oude Antwerpsebaan
Tivolipark

speeltoestellen +kunstgrasveld
speeltoestellen+kunstgrasveld
speeltoestellen
fietsparcours
speeltoestellen+petanquebaan+kunstgrasveld
speeltoestellen+trapveld
speeltoestellen+trapveld
kunstgrasveld
speeltoestellen+kunstgrasveld
speeltoestellen+kunstgrasveld
speelbos
speeltoestellen

zand, gras, betontegel
valdemping, houtsnippers, kunstgras, betontegels
gras+valdemping
asfalt
gras+kunstgras
gras+valdemping
gras
kunstgras
rubber gietvloer+kunstgras
gras+kunstgras
zand

gedeeltelijk
gedeeltelijk
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
gedeeltelijjk

1
2
3
4
5
6
7
8

Mechelen Zuid
Berkenhof
Brusselsesteenweg
Kruisbaan
M. Somersstraat
Natuurspeeltuin Hoveniersstraat
Schonenberg
Speelbos Schonenberg
Vennekant

speeltoestellen+trapveld/basketveld
speeltoestellen+voetbalkooi
speeltoestellen+trapveld+basketveld
speeltoestellen+ trapveld+ volleyveld
natuurspeelplein
speelstoestellen+trapveld
speelbos
speeltoestellen+trapveld

valdemping+betontegels
gras,zand, valdemping+kunstgras
gras, valdemping, betontegels
gras en zand
gras
gras+valdemping
gras+beton

ja
gedeeltelijk
ja
ja
ja
ja
nee
ja

net aangeplant speelbos
speeltoestellen
speeltoestellen+petanquebaan en trapveld

valdemping, gras, klinkers
zand en gras

nee
ja
ja

Muizen
1 Speelbos Barebeekduin
2 Vlamingenstraat
3 Zwijvegemstraat

1
2
3
4
5
6
7
8

Nekkerspoel
De Schans
Lakenmakersstraat
Papenhof park
Speelbos Papenhof
Pastinaakhof
Skatepark Douaneplein
Speelgoedstraatje
Trapveld Papenhof

speeltoestellen+trapveld
speeltoestellen+trapveld
speeltoestellen+trapveld
speelbos
speelnatuur+trapveld
skatepark
speeltoestellen
trapveld

gras, zand
gras,zand en beton
gras, valdemping
gras
beton
rubberen gietvloer
gras

ja
ja
ja
nee
ja
nee
ja
ja

1
2
3
4
5
6
7
8

Tervuursesteenweg
Abeelstraat
Esdoornplein
J. Verbertstraat
K.Cardijnstraat
Leliestraat
Natuurspeelplaats Leliestraat
Rozenplein
Speelbos Geerdegem

trapveld/basket
speeltoestellen+trapveld/basketbalveld
trapveld+basketbalveld
speeltoestellen+trapveld
speeltoestellen
speelnatuur
speeltoestellen
speelbos

kunstgras
gras, betontegels
betontegels
gras
zand
gras, betontegels
gras, valdemping
-

ja
ja
ja
ja
nee
nee
ja
nee

ping pong tafel
fluistercarrousel
kleuterschommel
fietsparcours uitgezet op asfalt
curver schommel, zandbak, petanquebaan
draaitoestel

peuterschommel, speelhuisje
mini vogelnestschommel
heuvelglijbaan

speelhuis, vogelnestschommel
vogelnestschommel
zitplatform, vogelnestschommel
speelhuis, vogelnestschommel
kleuterschommel

zitbanken op kindermaat
vogelnestschommel, petanquebaan

brede glijbaan, kleuterschommel
kleuterschommel
ping pong tafel, kleuterschommel

speelhuisje

spinner bowl

Walem
1 Arena
Totaal: 73 speelterreinen (spel en sport)

speeltoestellen+trapveld/basket

kunstgras

ja

