

Speeltoestellen | Verstevigde grasmat onder 
de schommel. 
©DonkerGroen

Speeltoestellen | Glijbaan op terrein voor de 
inzaai van gras. 
©DonkerGroen
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ERVARINGEN (ALGEMEEN)

In 2015 besliste het District Ekeren om de oude speeltuin met versleten spelelementen 
(veerfi guurtjes, houten spelelementen) heraan te leggen en een avontuurlijk speelpark te maken. 
Via een bevraging kregen jongeren inspraak over de inrichting en de speeltuigen die zouden 
geplaatst worden. Uiteindelijk werd gekozen voor een opdeling van het park in twee zones, 
eentje voor de kleinere kinderen vanaf 6 jaar en eentje voor de iets grotere kinderen (8- tot 
14-jarigen)

ERVARINGEN INZAKE PESTICIDENVRIJ BEHEER

Voor het onderhoud van het park worden sinds de herinrichting (2013) geen pesticiden meer 
gebruikt. De hoofdpaden zijn in beton en behoeven geen onkruidbeheer. Het gebied wordt 
grotendeels extensief gemaaid; Bepaalde zones worden intensiever gemaaid.

BEHEERDER District Ekeren | Groendienst (eigen beheer)

PERSONEEL Groenonderhoud beperkt

MATERIEEL/MACHINES Diverse maaiers (bosmaaier, rotatieve maaier)

BODEMBEDEKKING Spontaan

ALGEMEEN

Het Groot Hagelkruispark is gelegen in het centrum van het Antwerps District Ekeren, 
tussen het Groot Hagelkruis (straatnaam) en de sportterreinen achter het zwembad. Vlakbij 
liggen enkele scholen. Dwars door het park loopt een drukgebruikt voetpad van en naar de 
scholen, sportterreinen en zwembad.

EIGENAAR
Stadsbestuur Antwerpen
Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen

ADRES Groot Hagelkruis, Ooderseweg | 2180 Ekeren

OPPERVLAKTE 23 ha | waarvan 9 ha natuurreservaat

ONTWERP DonkerGroen België NV

GROENBEHEER
District Ekeren
Veltwijcklaan 27 | 2180 Ekeren
district.ekeren@stad.antwerpen.be

CONTACT 
Stad Antwerpen 
Stadsbeheer, dienst groen en begraafplaatsen
Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen
T. 03 338 51 89, infolijn T. 03 22 11 333

AANLEG
DonkerGroen België NV
Ossegemstraat 41 | 1860 Meise
T. 03 808 17 08 | www.donkergroenbelgie.be

WEBSITE www.antwerpen.be (zoeken Groot Hagelkruispark)
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    Speelterrein Hagelkruispark  Antwerpen 

Ekeren

speelcombinat ie
Stade

ba
la

nc
ee

rb
al

k
k l

im
la

byr
in

th

waggelplankier

k lossen- balanceer-

ui tdaging

zwevende stammen-

brug

balanceerbalk
draaiend

blote voetenbosje

struinbosje

st
ap

st
am

m
en

stapstenen

stapschi jven

palenbru
g

keienbed

gem
engde 

verharding

gemengde verharding

sc
ho

m
m

el
-

co
m

bi
na

ti
e

sp
eelco

m
bin

at ie

Vuurto
re

n

st
ap

st
am

m
en

s tapstammen

evenwichtsbalk

stammentrap

draaispel
“Aero Whir l ”

keiencluster

keiencluster

Locat ie Grasslok

kei ,  z i tstammen & 
landmark met touw

praatpaal  A

praatpaal  B

zi tbank
met afvalbak

2st landmark, 
7st  stapstammen

speelheuvel
+1.00m

+0.80m
+0.80m

+0.8
0m

+0.60m

+0.60m

zitb
ank

bala
nce

er-

co
m

bin
at ie

Kr ie
nse

re
gg

2st  hangmat

grote picknickset
met afvalbak

PESTICIDENVRIJ ONTWERPEN: VOORBEELDFICHE 15 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Speeltoestellen | Houten klim en speeltoestel-
len met verstevigde grasmat.
©DonkerGroen


Speeltoestellen | Glijbaan (niet verstevigd 
gazon) 
©VVOG



Detail plan Groot Hagelkruispark
© DonkerGroen



Speeltoestellen | Houten constructies. 
©DonkerGroen

SAMENSTELLING VMM |  MET DANK AAN Stad Antwerpen




