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Laakdal
“Elk dorp in Zuiderkempen
heeft in 2020 eigen speelbos”

21

Natuurpunt
lanceert app

Nooit meer
verdwalen
tijdens
wandeling

Private eigenaars stellen bos ter beschikking van jeugd in Veerle

C

hiro Veerle (Laakdal) nam
zondag met een groots
opgezet bosspel het
Wijngaardbos in gebruik,
een fonkelnieuwe speelplek
waar kinderen kunnen ravotten
dankzij de medewerking van
zes private eigenaars.
b Een smal paadje leidt tussen de
achtertuinen van woningen door
vanuit het straatje Wijngaardbos
naar het gelijknamige bos bovenop een zachte heuvel. Daar weerklonk zondagmiddag luid gejoel,
want de verschillende groepen
van Chiro Veerle hielden er een
spannend bosspel. Daarmee
openden ze officieel het gloednieuwe speelbos van 2,6 hectare
dat voortaan ter beschikking is
van de jeugd.
Dat is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente
Laakdal, de provincie Antwerpen
en de Bosgroep Zuiderkempen,
de vereniging van private boseigenaars in deze regio. Want voor
het speelbos stelden zes eigenaars hun privédomein belangeloos ter beschikking. “We hebben
hier in onze jeugd zelf ook altijd
geravot, waarom zouden we de
kinderen van nu die mogelijkheid ook niet geven?”, klonk het
bij hen zondag doodnuchter.

Aangepaste terreinen
Voor de gemeente Laakdal
vormt het Wijngaardbos het
tweede speelbos, na de ruim tien
jaar oude speelplek op Eindhoutberg. “Daar houdt het niet bij op,
want we plannen binnenkort ook
nog een speelbos in Veerle-Heide
en achter het weldra oude gemeentehuis in Vorst”, beloofde
de Laakdalse jeugdschepen
Frank Sels (sp.a) aan de jongens
en meisjes. “Op die manier kunnen jullie je op een veilige manier naar hartenlust vuilmaken.
De bedoeling is vooral dat jullie
elkaar zo leren appreciëren. Mis-

Wandelaars testen de app uit.
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Meerhout
Natuurpunt heeft in het
bezoekerscentrum in
Meerhout een app voorgesteld
voor smartphones. Hiermee
kunnen wandelaars routes
downloaden opdat ze nooit
meer zouden verdwalen.

De leden van Chiro Veerle ontdekten meteen de plezierige mogelijkheden van het speelbos Wijn
gaardbos. “Ik hoop dat we hier vaak terugkomen”, klonk het enthousiast. FOTO HANS OTTEN
JAN SEYNAEVE
Bosgroep Zuiderkempen

‘‘Kinderen krijgen op
wandelafstand een plek
om zich uit te leven.’’
schien kan je eens stiekem knipogen naar een jongen of meisje,
of wie weet, zelfs een beetje verliefd worden.” Waarop een meisje er spontaan uitflapte: “Eèiik!”
Voor de Bosgroep Zuiderkempen is het Wijngaardbos in Veerle
een nieuwe plek die het op zijn
kaart kan aanvinken. “We stre-

ven ernaar om tegen 2020 in elk
dorp in de Zuiderkempen een
speelbos aan te leggen”, zei coördinator Jan Seynaeve. “We zijn
goed op weg, want in bijna driekwart van de dorpen is het intussen al zover. Op die manier hebben kinderen op wandelafstand
een plek waar ze zich helemaal
kunnen uitleven.”
Daar zijn in totaal tot nu toe 96
private eigenaars bij betrokken,
goed voor 140 hectare speelbos.
Met bossen op openbaar terrein
erbij gaat het om 200 hectare.
Om in aanmerking te komen als

speelbos moeten de terreinen
eerst wel grondig aangepast worden, met kappingen en toevoeging van natuurlijke speelelementen.
“Het is een groot bos, zodat het
heel leuk is om verstoppertje te
spelen. Maar je kan ook goed
heen en weer rennen, omdat het
op een berg ligt. Gevaarlijk? Nee,
met al die bladeren op de grond
val je eigenlijk nogal zacht. Ik
hoop dat we hier met de Chiro
dikwijls terugkomen”, vertelden
Daan en Emiel.
HANS OTTEN

Succesvolle
STORMOPKOMST
Turnhout
Voor de negende keer
veranderde de Warande in
Turnhout afgelopen weekend
in een wonderlijke wereld
waar niks onmogelijk was.
b STORMOPKOMST, het kunstenfestival voor jong en oud,
palmde al sinds vrijdag de hele
Warande en de Kuub in. Dit weekend kon iedereen er naar hartenlust kijken, spelen, luisteren, den-

ken en maken rond het centrale
thema ‘Mens en Techniek’.
Vooral de praatpiano, de tovertafel en de sappentrapper in de
inkomhal bleken in de smaak te
vallen. In het Peuterlab konden
de allerkleinsten dan weer volledig uit de bol gaan met zowel traditioneel speelgoed als met ingenieuze installaties. De expo Mens
en Machine, die tijdens het festival
werd geopend, is nog tot zondag
22 mei te bezichtigen.

Het Peuterlab werden stormenderhand ingenomen.

(woad)
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b Niet meer weten waar je bent tijdens een wandeling of een fietstocht? Met de app van Natuurpunt
is dit verleden tijd. “We ondervonden dat wandelaars steeds meer
de behoefte tonen om met hun
smartphone wandel- en fietsroutes te raadplegen”, zeggen Stein
Temmerman en Noah Janssen van
Natuurpunt. “Bovendien willen
wandelaars en fietsers extra informatie over het gebied dat ze doorkruisen.”
Met Europese subsidies vanuit
het LIFE-fonds liet Natuurpunt
een handige app ontwikkelen. “De
app kan je gratis downloaden op je
smartphone”, zegt Temmerman.
“Momenteel kan je al een twintigtal wandelroutes downloaden.
Vier hiervan liggen in de Kempen,
namelijk de wandelingen door het
Belsbroek in Meerhout en Geel, de
Visbeekvallei in Lille, de Liereman
in Oud-Turnhout en de vallei van
het Merkske in Hoogstraten. In de
toekomst wordt de app zeker nog
uitgebreid met andere routes.”

Dierengeluiden
Wie een bepaalde route downloadt, kan deze verder offline
bekijken. Wandelaars krijgen ook
extra tekst en foto’s over planten,
dieren en erfgoed. Sommige wandelingen en fietsroutes bevatten
zelfs audiofragmenten van een
lokale gids of van dierengeluiden,
zoals een kikker, sprinkhaan of
een vogel.
Zowel Simon Goss van de Europese Commissie als de Meerhoutse
schepen van Toerisme Jan Melis
(CD) zijn enorm blij met de app.
“Dit is een meerwaarde voor de
natuurgebieden”, zeggen ze. “De
bedoeling is onze natuurgebieden
nog toegankelijker te maken.
Want veel mensen lopen zomaar
voorbij aan de mooie natuur in eigen land, terwijl ze er beter van
zouden moeten genieten.” (vgd)

