Beste Brusselaars,
Brussel heeft enorm veel kwaliteitsvolle sport- en speelterreinen,
maar dit is tot nu toe onvoldoende in de verf gezet. In het kader
van het jaar 2017 dat ik aan het thema Natuur in de Stad opgedragen heb, wilde ik u een praktisch en ludiek instrument ter beschikking stellen: een geïllustreerde kaart met enkele van de mooiste
plaatsen waar kinderen kunnen spelen, dromen, zich uitleven en
elkaar kunnen ontmoeten.
Een korte beschrijving helpt u om te bepalen welk speelplein overeenstemt met uw wensen.

Céline Fremault,
Brussels minister van Leefmilieu en Levenskwaliteit

LIEDEKERKEPARK
DE OASE

SENYPARK
TOVERBOOM

GEMEENTELIJKE SPEELPLEINEN

DIERENPARKEN

MALOUPARK
HET BETOVERDE TERRAS

HET SAUVAGÈREPARK

Mooi klein park, ideaal voor een aangename
wandeling in het gezelschap van Georges de
ezel. Kippen, fazanten, konijnen, schapen, geiten, pauwen, een meer met zwanen... het platteland middenin de stad!
www.ukkel.be/bestuur/groendienst/parken

ROODEBEEKPARK

SPEELPLEINEN
LEEFMILIEU BRUSSEL
KONING BOUDEWIJNPARK
DE DROGE RIVIER

ROOD KLOOSTER

Aan de rand van het Zoniënwoud bevindt zich
het Rood Klooster, de uitgelezen plek om er met
het hele gezin op uit te trekken. Deze voormalige priorij, een wondermooie locatie, verenigt op
harmonieuze wijze natuur, geschiedenis, kunst,
cultuur en vrije tijd. Er is een charmant etablissement gevestigd voor een klein hongertje en grote
dorst. Er zijn ook openbare toiletten.

Welkom in speeltuin ‘De mast’! Hier strijk je neer
in een zwaluwennest bovenaan de mast, kun
je alleen of samen met anderen schommelen,
kronkelen langs een kleurrijk ponton, relaxen en
picknicken in de schaduw van de bomen…
3-12 jaar
Stationsplein, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Sfeer: vrolijk, voor gezinnen

HET RIET

Heb je heimwee naar stranden met fijn zand? Dan
kom je hier volop aan je trekken! De oase is gelegen
in een levendige, Brusselse wijk en omgeven door
vier kleurrijke muren. Dit kleine, magische park,
goed verscholen voor het grote publiek, doet charmant aan en ademt een heel bijzondere sfeer uit.

Speeltuin ‘de toverboom’, perfect ingebed in
het omringende landschap, betovert jong en
oud. Een hut op een heuveltop, wit zand, een
snelle glijbaan, wat verderop schommels en
kleine paadjes, kortom, je waant je in een fictieve wereld.

3-12 jaar
Sint-Jooststraat 54
1210 Sint-Joost-ten-Node
Sfeer: voor gezinnen, schaduwrijk
Praktisch: openbaar toilet, drinkfontein

3-7 jaar
Charles Lemairestraat, 1160 Oudergem
Sfeer: feeëriek, schilderachtig, voor gezinnen

BONNEVIEPARK
DE WINDMOLEN

Bij het Rood Klooster zijn drie speeltuinen aangelegd:

SCHEUTBOSPARK
DE KLEINE FAR WEST

Zin om eens lekker neer te vlijen op een terras
nippend van een glaasje, terwijl je kroost volop
plezier maakt in een prachtige, bosrijke en omheinde speeltuin? Breng dan zeker een bezoekje
aan het Maloupark! De gezellige bar met zicht
op de grote speeltuin vormt de ideale plek om
samen met je kinderen te relaxen en van een ijsje
te genieten bij mooi weer.
1-12 jaar
Stokkelsesteenweg 65-67
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Sfeer: voor gezinnen

Touwenparcours, boomstammen, kleine drooggelegde vallei… een vrije en informele speeltuin
waar natuur en avontuur hand in hand gaan!
8-12 jaar
Jules Lorgesquare, 1090 Jette
Sfeer: natuur, avontuurlijk

Enteren scheepsmaatjes! Blijf op koers, trotseer
de stormen, klim in de touwen, hijs de zeilen,
klim tot in de mast, hou het scheepsruim in de
gaten… Welkom leerling-piraten en muitende
zeemeerminnen!
8-12 jaar
Rood-Kloosterstraat, 1160 Oudergem
Sfeer: avontuurlijk, fantasie

HET STRAND

DE POEL

Uitgestrekte zandvlakte met waterspelletjes en
fantasieprikkelende hutten, de plek bij uitstek
voor alle kinderen die dol zijn op texturen. Door
de speeltuin slingert een lang vlonderpad. Hier
en daar kronkelend in de vorm van ligstoelen
die ouders uitnodigen om weg te dromen, zalig
nietsdoen in het zonnetje… Absolute aanrader!

Slaag je erin om de avontuurlijke tocht over de
poel af te leggen zonder een voet aan de grond
te zetten? Ga de uitdaging aan! Tenzij je liever
gewoon even aan de oever van de poel wilt vertoeven, kijkend naar de kikkers die er lustig op
los kwaken.

3-7 jaar
Eugène Toussaintstraat, 1090 Jette
Sfeer: strand, waterspelletjes, voor gezinnen

DE ROTS

8-12 jaar
Rood-Kloosterstraat, 1160 Oudergem
Sfeer: informeel, avontuurlijk

HET DORP

3-7 jaar
Robert Willamestraat, 1160 Oudergem
Sfeer: gezellig, voor gezinnen

HALLEPOORT
HET KASTEEL

KINDERBOERDERIJEN
Een turquoise ondergrond, een rode spiraalglijbaan, een toren die tot in de hemel reikt,
schommelbanden om door de lucht te vliegen…
Van harte welkom in deze spectaculaire speeltuin in het centrum van Molenbeek! Dit levendige
park dompelt je onder in een kleurrijke, dynamische en originele wereld.
3-12 jaar
Bonneviestraat, 1080 Molenbeek
Sfeer: levendig, spectaculair

JUBELPARK
DE SPIN

De speeltuin aan de Hallepoort, gelegen op een
historische locatie, laat kinderen wegdromen en
neemt ze mee op avontuur. Er is een gigantisch
kasteel en een middeleeuws dorp volledig omgeven met wit zand.

Klauterend op de klim- en touwconstructies
middenin een grote zandvlakte krijg je de koepel
van de grote moskee van Brussel en het historische Jubelpark te zien. Of wil je liever op de
draak gaan zitten?

3-12 jaar
Hallepoort, Zuidlaan, 1060 Sint-Gillis
Sfeer: historisch
Praktisch: openbaar toilet, drinkfontein

3-7 jaar
Jubelpark, Renaissancelaan, 1000 Brussel
Sfeer: zand, klassiek
Praktisch: openbaar toilet

URSULINENSQUARE
URSUL’INN

GEORGES HENRIPARK
GULLIVER

De boerderij van het Maximiliaanpark zorgt voor
een aparte en landelijke sfeer in hartje Brussel.
Slechts weinig mensen zijn op de hoogte van
het bestaan van dit rustieke plekje waar een
heleboel dieren harmonieus samenleven. De
boerderij heeft een pedagogisch doel, namelijk
de omwonenden voeling doen krijgen met en
sensibiliseren voor de natuur. Ook het sociale
aspect is belangrijk: er wordt sterk ingezet op
het creëren van sociale samenhang in de wijk.
www.lafermeduparcmaximilien.be (FR)

HOEVE VAN UKKEL

Klein landbouwbedrijfje beheerd door vzw
Zonnebloem. In het uitzonderlijke kader van
het Vronerodepark vind je boomgaarden, weilanden, moestuinen, bossen en moerassen.
De hoeve is op bepaalde zondagochtenden en
woensdagnamiddagen open voor gezinnen.
www.tournesol-zonnebloem.be/nl

KINDERBOERDERIJ VAN JETTE

ÉLÉONORE
DE BOOMHUT

DE PIRATENBOOT

Deze kleine kleurrijke speeltuin, gelegen langs
de spoorwegwandeling, is een bron van plezier
voor de allerjongsten. Er is een grote zandbak,
er zijn waterspelletjes en een koffer vol spelletjes
die bij mooi weer ter beschikking wordt gesteld
van de kinderen.

Trek eropuit voor een kleine tocht langs de volières van het Roodebeekpark. Je maakt er kennis
met een twintigtal verschillende soorten vogels.
Een beetje verderop leven konijnen en cavia’s
gezellig samen. Een kleine kinderboerderij die de
allerkleinsten zal bekoren.

BOERDERIJ VAN
HET MAXIMILIAANPARK

De kinderboerderij van Jette werd in de jaren
1980 in een mooie Brabantse boerderij opgericht. Ze bevindt zich aan de rand van het Koning
Boudewijnpark. De kinderboerderij is bedoeld
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ze kunnen er
terecht voor stages of kunnen er hun verjaardag
vieren. Een magische plek waar kleine stadsbewoners meer te weten komen over het dagelijkse leven op de boerderij. Wil je de dieren zien en
horen, surf dan snel naar de website en laat je
verrassen…
www.kinderboerderijjette.be

BOERDERIJ NOS PILIFS
Nieuwe speeltuin met een ‘western’-decor, gelegen in een wondermooi park. Hier voelen kleine
cowboys zich thuis!
3-7 jaar
Maurice Van Hemelrijklaan, 1080 Molenbeek
Sfeer: thematisch, voor gezinnen

Op de kruising van twee straten flirt een boomhut met de kruinen van de bomen. Kleine, behendige klimmers, beginnende stuntvrouwen en
–mannen en prachtige, vliegende feetjes, vraag
jullie ouders om hun ogen te sluiten en druk hen
op het hart dat ze niet bang hoeven te zijn.
3-8 jaar
Eléonorelaan 79, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Sfeer: gezellig, voor gezinnen, acrobatisch

GAUCHERETPARK
DE FONTEIN

DE WITTE VROUWEN
PRET VERZEKERD!

Het Gaucheretpark is een multifunctioneel
stadspark. Leuk en hedendaags design en tal
van activiteiten: voetbal, basketbal, petanque,
(roller)skaten, speeltuin... Zodra het zonnetje van
de partij is, zijn kinderen niet meer weg te slaan
bij de speelfonteintjes, uniek in Brussel.

De witte vrouwen is een mooi en groot speelplein, met tal van activiteiten voor jong en oud.
De allerkleinsten spelen er lekker in de zandbak
en kunnen zich uitleven op de schommels en
de kleine glijbanen. Voor grotere kinderen zijn er
behendigheidsspelletjes, een apenbrug en een
sportterrein. Volwassenen kunnen er een fit-ometer afleggen, petanque spelen of zalig relaxen
op een bankje.

Alle leeftijden
Gaucheretstraat, 1030 Schaarbeek
Sfeer: stedelijk, eigentijds

TENBOSCHPARK
DE PAREL

Alle leeftijden
Duivenschieting 115
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Sfeer: ruim, gezellig

RENIER CHALON
ALLEN DAARHEEN!

Boerderij Nos Pilifs bestaat uit 5 hectare bos,
weiland, omheinde terreinen, poelen en paden.
Het hele jaar door zijn er dieren van bij ons te
zien: varkens, kippen, ezels, paarden, schapen,
koeien, geiten, konijnen… De boerderij verkoopt
biomanden, hoeveproducten en beschikt over
een gezellig kroegje. Een prachtig stukje natuur
onderhouden door personen met een handicap,
een mooi project waar respect centraal staat.
www.fermenospilifs.be (FR)

Het Brussels Gewest heeft meer dan 320 speel- en sportpleinen.
Op de website van je gemeente kan je terecht voor meer informatie
over de speeltuinen in je buurt. Meer informatie vind je ook op:

www.groeneruimten.brussels
www.leefmilieu.brussels/speelpleinen
Opgelet, sommige speeltuinen hanteren openingstijden.
Informeer je op voorhand…

Mooie omheinde speeltuin met kabelbaan,
zandbak, schommels, glijbaan, speelforten, vele
banken, de ideale plek voor de allerkleinsten.
Op hoge torens klimmen tussen de bomen,
langs de glijbanen naar beneden roetsjen, met
de kabelbaan naar beneden suizen, vreemde
beelden ontdekken die tussen de struiken leven
of lekker uitrusten in een hangmat onder de kruinen van de bomen… dit avontuur begint bij de
Rots. Niet te missen!
Tegenover de speeltuin is er een eetgelegenheid,
type brasserie.
7-12 jaar
Laarbeeklaan, 1090 Jette
Sfeer: avontuurlijk, uitdagend

3-7 jaar
Rood-Kloosterstraat, 1160 Oudergem
Sfeer: klassiek, omheind

De Ursulinensquare is uitgegroeid tot een hotspot van de Brusselse stadscultuur. Hier kunnen
skateboarders, BMX’ers en rollerskaters zich samen uitleven, tot groot genoegen van passanten
en buurtbewoners op zoek naar wat ontspanning.
12 jaar en ouder
Ursulinensquare, 1000 Brussel
Sfeer: stedelijk, sportief
Praktisch: drinkfontein

Speeltuin waar originaliteit, diversiteit en avontuur de boventoon voeren. Spectaculaire speeltuin uniek in zijn soort. Ongetwijfeld een van de
mooiste speelplekken in Brussel. Opgelet, middenin het zand waakt de reus!
3-12 jaar
Georges Henrilaan
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Sfeer: avontuur, fantasie
Praktisch: openbaar toilet, drinkfontein

Oase van rust, met tal van mooie verrassingen
langs het pad dat door het Tenboschpark slingert. Middenin het park ligt de kleine speeltuin
als een prachtige parel verscholen in het groen.
Laat je betoveren…
3-7 jaar
Henri Michauxsquare, 1050 Elsene
Sfeer: gezellig, dromerig

Leuke en grote speeltuin met tal van activiteiten.
Twee grote zandbakken, schommels, klimconstructies, glijbanen, schaduwrijke zones, een
plek speciaal voor de allerkleinsten... je vindt het
er allemaal. Een partijtje basketbal, minivoetbal
en pingpong kan ook. De kids zijn er dol op, en
de ouders ook!
Alle leeftijden
Renier Chalonstraat 17, 1050 Elsene
Sfeer: zand, sport
Praktisch: openbaar toilet, toegang voor
personen met beperkte mobiliteit en
aangepaste spelletjes
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NMBS-WANDELING
DE MAST

