
We hebben grote plannen voor 
het speelplein Sterrenbos en de 
terreinen errond. Ontdek onze 
ideeën op de volgende bladzijden. 
Hieronder lees je hoe deze ideeën 
gegroeid zijn. Geef op de laatste 
bladzijde jouw mening.

Kinderdromen 

We hebben aan de ontwerpers van  
NATUURSTUDIO gevraagd om ons te hel-
pen met de plannen. De eerste stap was: 
luisteren naar de wensen van kinderen en 
jongeren.

We hebben aan veel kinderen en jongeren 
gevraagd wat hun dromen zijn voor de 
speelzone Sterrenbos. We hebben gepraat 
met de KSA en de speelpleinwerking, die 
hier het meeste spelen. Ook met de jeugd-
raad en de buitenschoolse kinderopvang 
(BKO). 

Want zij kennen dit speelterrein als de 
beste. En dus waren wij benieuwd wat zij 
het liefste wilden op deze groene speelplek. 
We wilden hun kinderdromen horen! 

Hoe pakten we het aan? In september en 
oktober gingen we naar de jeugdbeweging.
Daar lieten we de kinderen werken met 

Picto-Play, een methode van Kind &  
Samenleving. Met speelse icoontjes 
ontwierpen de kinderen hun eigen natuur-
speelplek. Ze moesten wikken en wegen, 
om goed doordachte keuzes te maken. 
Eenmaal de icoontjes gekozen, kregen ze 
een plaats op het grondplan. In de buiten-
schoolse kinderopvang werkten de kinderen 
met grote fotocollages en post-its.

Speellandschap
 
Wat waren de opvallendste dromen? Veel 
kinderen zeiden: “iets met water”, “kleine 
heuvels en steile hellingen”, “een donker 
bos om in te spelen”, “een boomhut en 
klimboom”. Op het grondplan schreven ze 
er nog vanalles bij. 

En dan? Dan waren de ontwerpers van 
NATUURSTUDIO aan zet. Ze lieten zich 
inspireren door de kinderen en onderzoch-
ten welke dromen haalbaar zijn.

Ze bundelden alle voorstellen van de jonge 
kinderen en alle voorstellen van de 12-plus-
sers. Wat meerdere keren op dezelfde plek 
voorgesteld werd, groepeerden ze in zones: 
waterzone, chillzone, avontuurlijke zone.

Op basis van de kinderdromen maakten de 
ontwerpers een goed plan. Een plan om het 
Sterrenbos om te toveren tot een avontuur-
lijk speellandschap.
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Op de volgende bladzijden zie je wat we willen ver-
anderen aan het Sterrenbos. 

Vind je het leuk? Of wil je iets anders? Jong of oud, 
dat maakt niet uit. Het Sterrenbos is van iedereen. 
We horen dus graag ook jouw mening. 

Vragenlijst
Daarom maakten we een vragenlijst. Hoe kan je 
antwoorden?
• Ofwel online via www.nazareth.be/speelzone-

sterrenbos (of scan de QR-code)
• Ofwel op papier: vul pagina 4 in en stop die in de 

brievenbus van het gemeentehuis, Dorp 1

Je hebt tijd tot en met 31 maart 2021.

Webinar
Wil je er graag meer over weten? Volg dan ons  
webinar (online-gesprek) op 24 maart. 

Om 19:30 starten we het webinar op onze Facebook-
pagina (zoek gemeente Nazareth). In de chat kan je 
vragen stellen aan de ontwerpers van het plan. 

Panelen op de Sterrenbossite 
Nieuwsgierig hoe het er in het echt zal uitzien? Wil 
je de plannen vergelijken met hoe het nu is?

Ga dan eens naar de Sterrenbossite. De ingang is te-
genover de gemeenteschool in de Drapstraat. Vanaf 
1 maart staan daar infopanelen met het ontwerp. 

SPEELZONE STERRENBOS   
WAT VIND JIJ ERVAN?
Ontdek onze plannen voor de speelzone in het Sterrenbos
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www.nazareth.be/speelzone-sterrenbos



1. Het Sterrenbos is een fijn buurtpark, waar 
mensen elkaar spontaan ontmoeten. Je kan er 
even een frisse neus halen, de hond uitlaten of 
de krant lezen. De mega-picknicktafel brengt 
de buurtbewoners bij elkaar. 

2. Wat is er fijner dan samen buiten ravot-
ten tussen de struiken? Veel gezonder dan tv 
kijken of voor de computer zitten. In speelzone 
Sterrenbos mag je bovendien volop kampen 
bouwen, hoera! 

3. De bomen en het reliëf behouden we. 
Het is de perfecte basis voor een avontuurlijk 
“melkwegstelsel”. Hier ga je op verkenning. 
Volg de gangen, kruip door tunnels en over 
stammen. In de krater kom je samen met je 
vrienden en vriendinnen.

ONS PLAN VOOR STERRENBOS
Een avontuurlijke speelzone, met rustige plekjesEen avontuurlijke speelzone, met rustige plekjes

WAT STAAT ER 
OP HET PLAN?

Het volledige terrein Sterrenbos is niet alleen voor kinderen. Ook volwassenen kunnen hier passeren 
en vertoeven. Maar het hele terrein wordt kindvriendelijk ingericht. Met uitdagende en avontuurlijke 
“speelnatuur”. Want in het Sterrenbos, met zijn bomen, reliëf en open ruimte, spelen kinderen  

in en mét de natuur.



4-5-6. Beklim de steile hellingen in 
ware paracommandostijl. Al je vaardigheden 
worden hier op de proef gesteld. Klauter over 
boomstammen, trek jezelf langs een touw naar 
boven en klim op de netten naar boven op de 
holle weg.

Het groene Sterrenbos wordt ecologisch inge-
richt en onderhouden. Dit is belangrijk voor de 
biodiversiteit en het klimaat. We bewaren de 
planten, struiken en bomen en voegen er nog 
aan toe. We kiezen voluit voor inheems groen. 
Zo maken we van Sterrenbos de ideale leefplek 
voor insecten, vlinders en vogels! 

7-8. We voorzien heel wat paden, zodat 
je gemakkelijk kan fietsen of wandelen vanaf 
de woonkernen naar de tennisclub en de KSA. 
We houden rekening met natuurlijke loop- en 
fietslijnen. Voor de auto’s is er parking bij de 
sportterreinen. 

Meerjarenplan
De inrichting van speelzone 
Sterrenbos past in het 
meerjarenplan 2020-2025 van 
het lokaal bestuur Nazareth. 
Dit meerjarenplan is opgesteld na 
een uitgebreide bevraging van alle 
inwoners, met de enquête en de 
praatsessies “Zegget ne keer”.

Uit deze bevraging bleek dat het 
groene karakter van Nazareth een 
belangrijke reden is om hier te wonen. 
Maar ook dat jullie nog méér parken en 
open ruimte willen, om in te wandelen en 
te ontspannen. 

Bij de open vragen kwamen heel wat 
opmerkingen over het landelijk karakter, 
de open ruimte en speeltuintjes. Een 
vijfde van de inwoners gaf aan meer 
inspraak in het beleid te willen.

Om deze redenen is deze actie in het 
meerjarenplan terechtgekomen, namelijk: 
“een speel- en ontmoetingsruimte 
voorzien in de groene Sterrenbossite” 
(actie PD1-01-02).

Het plan is tot stand gekomen in 
samenwerking met de kinderen en 
jongeren, zoals je kon lezen op de eerste 
bladzijde. Nu krijgt iedereen de kans te 
reageren op dit ontwerp (zie pagina 4).

9. Bij de “Sterretjes” is het goed toeven voor 
peuters en kleuters. Spelen met zand en water: 
een topcombinatie. Of laten ze zich uitdagen 
door het parcours op de traverse? Wie de 
kleine heuvel beklimt langs de klauterhelling, 
kan op de brede glijbaan weer naar beneden.

10-11-12. Zwarte gaten zijn veruit de 
vreemdste objecten in ons heelal. In dit “Zwarte 
gat” word je als het ware naar je vrienden toe 
gezogen en is het fijn chillen. Zin in een partijtje 
boulderen (dat is klimmen zonder beveiligings-
touw)? Spanning verzekerd! En daarna lekker 
ontspannen in de hangmatten.

13. De kabelbaan van Sterrenbos mag 
zeker niet weg. Maar nu loopt hij dwars over 
het wandelpad. Gelukkig vonden we een fijne 
plek waar je lekker ongestoord kan zwieren. 
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Vanwaar komt trouwens de naam “Sterren-
bos”? Daarvoor duiken we de geschiedenis 
in. Vroeger was dit terrein een “warande”: een 
besloten jachtterrein van een voorname familie. 
Op de kaart van Graaf De Ferraris (1771-1778) 
herken je het “sterrenbos”:  
vanuit het centraal punt lopen enkele lanen 
naar de buitenrand. Heel populair bij de jagers 
toen. Want vanuit het middelpunt konden ze  
het overstekend wild gemakkelijk zien en 
beschieten.



Jouw mening telt
Hieronder vind je een vragenlijst. Hoe kan je 
antwoorden?
• Ofwel online via  

www.nazareth.be/speelzone-sterrenbos  
(of scan de QR-code)

• Ofwel op papier: vul pagina 4 in en stop die 
in de brievenbus van het gemeentehuis, 
Dorp 1

Je hebt tijd tot en met 31 maart 2021.

Wat is de volgende stap?
De resultaten van deze bevraging worden 
in april verwerkt door Natuurstudio. Met 
deze feedback zullen zij het ontwerp verder 
vormgeven. 

We hopen in mei 2021 het nieuwe ontwerp 
voor te stellen aan het college van burge-
meester en schepenen. Zo bouwen we stap 
voor stap aan een groene speelzone voor 
iedereen.

Wil je meer weten?
Hebben de foto’s en teksten in deze krant je 
nieuwsgierig gemaakt? Dat is goed! Maar we 
geven nog meer informatie en beelden prijs.

Webinar
Wil je er graag meer over weten of heb je  
vragen? Volg dan ons webinar (online-ge-
sprek) op 24 maart. 

Om 19:30 starten we het webinar op onze 
Facebookpagina (zoek gemeente Nazareth). 
In de chat kan je vragen stellen aan de ont-
werpers van het plan. 

Panelen op de Sterrenbossite 
Nieuwsgierig hoe het er in het echt zal uit-
zien? Wil je de plannen vergelijken met hoe 
het nu is?

Ga dan eens naar de Sterrenbossite.  
De ingang is tegenover de gemeenteschool 
in de Drapstraat. Vanaf 1 maart staan daar 
infopanelen met het ontwerp. 

STERRENBOS, OOK JOUW SPEELZONE

WAT VIND JIJ  WAT VIND JIJ  
VAN HET PLAN VOOR VAN HET PLAN VOOR 
SPEELZONE STERRENBOS?SPEELZONE STERRENBOS?

1. Hoe oud ben je?

Ik ben  jaar. 

 

2. Waar woon je?

 In een straat vlak bij Sterrenbos (Drap-
straat, Sterrenbostraat, Bekken, Kleine 
Steinstraat, Steinstraat, Stropstraat – 
Groendreef)

 Wat verder weg, wel in deelgemeente 
Nazareth

 In deelgemeente Eke
 Andere:  

 
3. Hoe vaak kom je gewoonlijk in het 

Sterrenbos? (meerdere antwoorden 
mogelijk)

 Minstens 1 keer per week
 Maandelijks
 Enkele keren per jaar
 Eén keer per jaar

 Zelden of nooit
Waarom kom je zelden naar het  
Sterrenbos?

 Het is te ver van waar ik woon
 Ik vind het geen fijne omgeving
 Omdat 

 
 
 
 

Zou je vaker naar het Sterrenbos komen 
als we het plan van de speelzone uitvoe-
ren?

 Ja
 Nee

 

 
4. Wanneer kom jij naar Sterrenbos? 

(meerdere antwoorden mogelijk)

 Als ik wil wandelen in mijn buurt
 Als ik in de natuur wil spelen
 Tijdens de speelpleinwerking in de zomer
 Tijdens KSA-activiteiten
 Tijdens de opvang in de BKO
 Als ik kom sporten
 Als we met vrienden afspreken
 Andere:  

 

5. Wat vind je van de nieuwe fiets- en 
wandelpaden?

 Heel goed
 Niet goed
 Ik heb hier geen mening over 

Wil je hier nog iets over schrijven? 
 

 

6. We voorzien een fietsenstalling en 
nieuwe ingangen.  
Wat vind je hiervan?

 Ik vind dit een goed idee
 Ik vind dit geen goed idee
 Ik heb hier geen mening over

Wil je hier nog iets over schrijven? 
 

 

7. Er zijn 3 speelzones. Kan je hier 
een leuke namiddag hebben? 

 Ik vind dit een goed idee
 Ik vind dit geen goed idee
 Ik heb hier geen mening over

Wil je hier nog iets over schrijven? 
 

 

8. Er is ook een buurtpark, met een 
lange picknicktafel,  zitplekken en 
een grasveld zonder speeltoestel-
len. Vind je dit leuk?

 Ik vind dit leuk
 Ik vind dit niet leuk
 Ik heb hier geen mening over

Wil je hier nog iets over schrijven?   
 

 

9. Heb je nog andere opmerkingen? 
Wat vind je goed? Wat mis je nog?


