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Inleiding 

Op maandag 25 juni 2018 reed ik met de fiets door deelgemeente West langs alle 
speelpleintjes. De negen speelpleintjes van de deelgemeente Oost waren op 27 juni en 7 juli 
2018 aan de beurt. Het doel van deze fietstochten was de speelpleinen in Malle te 
beoordelen. Zo kunnen we ze optimaliseren, zodat ouders, kinderen, jeugdbewegingen ed. 
nog sneller hun weg naar onze mooie en leuke speelpleinen vinden. 

De beoordeling gebeurde op basis van zichtbaarheid/informatie over het speelplein en 
netheid. Hieronder volgt een beknopte evaluatie. 
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Evaluatie speelpleintjes 

Speelplein Lochtiens (nr. 1) 
Zichtbaarheid: ter hoogte van de ingang langs Lochtiens staat een infobord. Aan de andere 

ingang via de Begonialaan staat dit bord niet. Op het infobord staat aangegeven dat dit een 

“speelterrein” is. Mijns inziens kan dit beter worden gespecificeerd naar “speelbos”. 

Netheid: het speelbos wordt goed onderhouden. Er ligt geen afval op de fietspaden 

doorheen het bos en de vuilbak zelf is ook ordelijk, d.w.z. dat deze niet te vol is en dat er 

omheen geen afval ligt. De takken van de bomen hinderen het fietsen over de paden niet. 

Speelplein Kwaad Einde (nr. 2) 
Zichtbaarheid: op het infobord staat dat dit speelpleintje zich aan Kwaad Einde bevindt. De 

toegangsweg bevindt zich echter in De Zwaantjes. Bij de ingang via De Zwaantjes staat er 

een infobord, maar bij de ingang via de Smekenstraat niet.  

Netheid: door de omvang van dit speelpleintje staan er ook meerdere afvalbakken. Toch is 

het pleintje niet zo proper. Op het grasveld ligt er op meerdere plekken afval, alsook in het 

struikgewas. 

Extra opmerking: zoals op onderstaande foto aangegeven, staan fietsbeugels vaak te dicht 

tegen elkaar. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld geen fietsen met een fietskar of tandems 

door. Dit is het geval bij het speelpleintje Kwaad Einde. Aan het paadje naar De Zwaantjes en 

naar de Smekenstraat staan telkens twee fietsbeugels. Hiervoor schreef raadslid Ingrid Vrints 

op 7 oktober 2017 een brief aan het gemeentebestuur. Inmiddels zijn de twee fietsbeugels 

op het paadje naar De Zwaantjes verwijderd. Min of meer toch… ze staan er nog steeds 

tegen de kant. De beugels op het paadje naar de Smekenstraat staan er nog steeds allebei. 
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Foto genomen door raadslid Ingrid Vrints (2017). 
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Speelplein De Notelaar (nr. 3) 
Zichtbaarheid: dit speelpleintje bevindt zich achter en naast het gebouw van de Malmejo en 

de jeugdbewegingen en bestaat uit een kleine speeltuin (naast het gebouw) en een grotere 

(achteraan). Het infobord staat enkel bij het kleinere speelpleintje. De info op het bord is 

juist. 

Netheid: over het algemeen is het speelpleintje vrij ordelijk. Toch worden de afvalbakken 

niet tijdig geledigd (zie foto). Ook ligt er een paaltje tegen de grond dat een vlotte doorgang 

kan verhinderen (zie foto). 

  

Foto genomen op woensdag 27/06/2018 om 
14u51. 

Foto genomen op woensdag 27/06/2018 om 
14u52. 
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Speelplein Ganzenkuil (nr. 4) 
Zichtbaarheid: als je de Ganzenkuil via de Antwerpsesteenweg in rijdt, bevindt het 

speelpleintje zich aan de rechterzijde van de weg. De toegang is via het zandpad naast 

Schoenmakerij Schillemans. Aan de Ganzenkuil staat geen aanduiding dat hierachter een 

speelplein te vinden is. Rijd je het zandpad af tot aan de ingang van het speelpleintje, dan 

bevindt het infobord zich aan je linkerzijde. Maar dit is zeer onduidelijk: het staat verscholen 

tussen de planten (zie foto). 

Netheid: verspreid over heel het voetbalveldje, lag er heel wat afval. 

 

Foto genomen bij de ingang van het speelplein op maandag 25/06/2018 om 13u44. 
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Speelplein Kapelstraat (nr. 5) 
Zichtbaarheid: het speelplein aan de Kapelstraat is telkens door middel van een korte 

verbindingsweg verbonden met de Kapelstraat, Ganzenkuil en Korte Ganzenkuil. Er bevindt 

zich echter maar aan slechts één toegangsweg, nl. de Korte Ganzenkuil, een infobord. Op dit 

infobord staat daarenboven aangegeven dat dit niet het speelplein aan de Kapelstraat, maar 

aan de Korte Ganzenkuil is.  

Netheid: qua afval is het plein tamelijk ordelijk. Qua begroeiing is het speelplein aan een 

flinke opknapbeurt toe. Over het speelplein lopen enkele stenen paden. De meeste zijn niet 

goed berijd- en/of begaanbaar. Dit komt doordat de planten die op en rond het pleintje 

werden gepland, niet worden gesnoeid (zie foto’s). Een bijkomend negatief effect is dat de 

haag volledig om de vuilbak is gegroeid en deze niet goed te bereiken is. 

Extra opmerking: op dit speelplein stond tot over enkele weken een ronde overkoepeling 

met zitgelegenheid. Momenteel staat er niets meer, enkel de stenen vloer ligt er nog. Komt 

hier nog iets? Of is de gemeente van plan het zo te laten? 
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Foto genomen op maandag 25/06/2018 om 
13u46. 

Foto genomen op maandag 25/06/2018 om 
13u47. 

 

Speelplein Petrus Delenstraat (nr. 6) 
Zichtbaarheid: het infobord staat links ter hoogte van de ingang en is goed zichtbaar. De 

informatie die erop vermeld staat, is correct. 

Netheid: er was weinig tot geen afval op het speelplein te bespeuren. De begroeiing 

hinderde het spelen en/of de toegang tot het speelplein niet. 
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Speelplein Ticheltij (nr. 7) 
Zichtbaarheid: het infobord staat naast de ingang tot het speelplein en is goed zichtbaar. De 

informatie die erop vermeld staat, is correct. 

Netheid: er was weinig tot geen afval op het speelplein te bespeuren. De begroeiing 

hinderde het spelen en/of de toegang tot het speelplein niet. 

Extra opmerking: aan het begin van de verbindingsweg tussen de Ticheltij en de 

Brechtsesteenweg staat een C5-verkeersbord dat aangeeft dat deze weg verboden toegang 

is voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen 

met een zijspan. Maar het bord is aan vernieuwing toe : de auto is nauwelijks nog zichtbaar 

(zie foto). Van ver lijkt het of het is verboden toegang voor elke weggebruiker. 

 

Foto genomen aan het begin van de verbindingsweg tussen de Ticheltij en de 

Brechtsesteenweg op maandag 25/06/2018 om 13u05. 
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Speelplein Grootakker (nr. 8) 
Zichtbaarheid: het speelplein aan de Grootakker heeft twee ingangen: de Grootakker, ter 

hoogte van de atletiekpiste van het Mariagaarde Instituut, en de Pastoor Van Loenhoutlaan. 

Enkel aan de ingang aan de Grootakker staat er een infobord. Dit infobord staat ook redelijk 

ver achter de haag, waardoor de zichtbaarheid ervan wordt beperkt als je uit de richting van 

de Oude Molenbaan komt. Bij de ingang ter hoogte van de Pastoor Van Loenhoutlaan staat 

geen infobord. 

Netheid: Over het algemeen is het plein goed onderhouden. De begroeiing hindert het 

spelen en de toegang tot het speelplein nauwelijks tot niet. Wel mogen de vuilbakken vaker 

worden geledigd (zie foto). 

 

Foto genomen op maandag 25/06/2018 om13u11. 
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Speelplein Kardinaal Cardijnplaats (nr. 9) 
Zichtbaarheid: het speelplein aan de Kardinaal Cardijnplaats heeft twee ingangen: een 

hoofdingang en een zijingang. Links van de hoofdingang is het infobord te vinden. Dit bord is 

echter niet voldoende zichtbaar. Het staat helemaal in de haag. De haag is wel zo 

uitgesneden dat het bord leesbaar is, maar alsnog is de zichtbaarheid zeer beperkt. 

Netheid: het speelplein is goed onderhouden. Er ligt weinig tot geen afval op de grond en de 

planten hinderen het spelen en de toegang tot het pleintje niet. 

Speelplein Hoenderveld (nr. 10) 
Zichtbaarheid: de zichtbaarheid van het infobord is goed. Het bevindt zich aan de 

rechterkant van de ingang tot het speelplein. De informatie op het bord is ook correct. 

Netheid: het speelpleintje is goed onderhouden. Er ligt weinig tot geen afval op het gras. De 

vuilbak aan het infobord staat grotendeels tussen de planten, die er ook omheen groeien.  

Speelplein Zoerselbaan (nr. 11) 
Zichtbaarheid: dit is geen speelpleintje zoals de andere. Er bevinden zich geen speeltuigen, 

enkel een aantal petanquebanen. Het pleintje is telkens door middel van een zandpad met 

de Zoerselbaan en de Zandstraat verbonden. Enkel aan de ingang via de Zandstraat staat een 

infobord. Dit is goed zichtbaar. Op het bord staat aangegeven dat dit het speelplein aan de 

Zandstraat, en niet aan de Zoerselbaan, is. 

Netheid: de petanquebanen zijn goed onderhouden. Enkel in het houten kotje lag wat afval. 

De begroeiing is redelijk verwilderd. 
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Speelplein Berckhovenstraat (nr. 12) 
Zichtbaarheid: het basket- en skatepleintje is naast de Sporthal Berckhoven en niet aan een 

weg gelegen. Het infobord staat bijgevolg ook aan het speelplein zelf. Bij het skateplein 

hoort ook een reglement. Dit hang links aan de muur van de sporthal. 

Netheid: zowel het pleintje als de skateramps worden voldoende onderhouden. Het is er vrij 

proper. De begroeiing is ook in orde. 

Extra opmerking: ter hoogte van de fietsenstalling op de verbindingsweg tussen de 

Berckhovenstraat en de Sint-Jozeflei staan twee rode palen om het fietsend verkeer te doen 

vertragen. Nu staat er nog maar anderhalve paal… De fluorescerende strips beginnen ook 

aan kwaliteit te verliezen (zie foto). 

 

Foto genomen ter hoogte van de fietsenstalling aan Sporthal Berckhoven op maandag 

25/06/2018 om 14u01. 
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Speelplein Prins Albertlei (nr. 13) 
Zichtbaarheid: het infobord bevindt zich aan de ingang via de Prins Albertlei. De informatie 

op het bord klopt. Er is echter nog een tweede ingang. Deze bevindt zich in Haard. Aan deze 

ingang bevindt zich geen infobord. 

Netheid: op het speelpleintje zelf ligt weinig tot geen afval.  

Extra opmerking: voor het speelpleintje bevindt zich nog het beeld De Schrobbers met een 

zitbank en een afvalbak. Twee keer fietste ik hier voorbij en telkens zat de afvalbak tot 

boven toe gevuld ( zie foto’s). 

  

Foto genomen op woensdag 27/06/2018 om 
14u58. 

Foto genomen op zaterdag 07/07/2018 om 
13u29. 
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Speelplein Klaprooslaan (nr.14) 
Zichtbaarheid: nergens op het speelpleintje aan de Klaprooslaan staat een infobord. Je krijgt 

dus geen informatie over het speelpleintje. 

Netheid: op het speelpleintje staat één afvalbak en er ligt weinig tot geen afval op het 

grasveld. Naast de afvalbak hangt een bordje met “honden verboden” omwille van de 

netheid van het terrein. 
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Speelplein Beukenlaan (nr. 15) 
Zichtbaarheid: het speelpleintje ligt achter de huizen, waardoor het niet zichtbaar is vanop 

de straat. Het infobord aan de straat zorgt ervoor dat men erop wordt gewezen dat hier toch 

een speelpleintje is. De informatie op het bord is correct. Als je vanuit de Talondreef naar de 

Beukenlaan fietst, staat het infobord net achter een boom. Dit zorgt ervoor dat het bord 

minder zichtbaar is. 

Netheid: het speelterrein is heel ordelijk. Er bevinden zich ook enkele afvalbakken. Een 

minpuntje: de vuilbak aan de ingang zit tot boven toe gevuld (zie foto). Verder staan er 

enkele bordjes waardoor mensen erop worden geattendeerd dat hondenpoep moet worden 

opgekuist (zie foto). Dit is dan weer een pluspunt. 

 

 

“Een hondenkakje hoort in het zakje!” 

Foto genomen op zaterdag 07/07/2018 om 

12u49. 

Foto genomen op zaterdag 07/07/2018 om 

12u51. 
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Extra opmerking: als je de Beukenlaan vanuit de Talondreef indraait, staat er aan de 

rechterkant een verkeersbord F45 (doodlopende weg). Dit verkeersbord staat achter een 

boom en is pas zichtbaar als je recht voor de Beukenlaan staat (zie foto). Tevens is het bord 

enorm vuil, wat de zichtbaarheid ervan vermindert. 

 

Foto genomen bij aan de overkant van de Beukenlaan op zaterdag 07/07/2018 om 12u48. 
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Speelplein Blijkerijstraat (nr. 16) 
Zichtbaarheid: dit speelpleintje (Finse piste en petanquebaan) bevindt zich achter het 

woonzorgcentrum (WZC) ter Bleeke. Dit staat ook aangegeven als je de parking van WZC ter 

Bleeke oprijdt (zie foto). Vanaf je de parking oprijdt, staan er wegwijzers die je naar de Finse 

piste en de petanquebaan leiden. Bij de Finse piste achter het WZC staat ook het infobord. 

Er is tevens een tweede ingang: links naast WZC Ter Bleeke. Deze komt uit op de 

petanquebaan. 

 

Foto genomen vanop de Blijkerijstraat bij het opdraaien van de parking op zaterdag 

07/07/2018 om 12u55. 

Netheid: op en langs de Finse piste/petanquebaan bevindt zich weinig tot geen afval. 
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Speelplein Lamskroon (nr. 17) 
Zichtbaarheid: met de fiets kan je dit speelpleintje op twee manieren bereiken: vanuit de 

Begonialaan (zijstraat van de Slachterijstraat) en via een versmalde fietsdoorgang vanuit de 

Korenbloemlaan. Het infobord staat aan het speelpleintje als je vanuit de Begonialaan komt. 

De informatie op het bord is correct.  

Netheid: er bevindt zich weinig tot geen afval op de grond en de afvalbakken zijn in orde. 

Speelplein Irislaan (nr. 18) 
Zichtbaarheid: de Irislaan is een doodlopende weg. Het speelpleintje bevindt zich helemaal 

achterin. Je kan dus maar op één manier het speelpleintje bereiken. Hier staat dan ook het 

infobord met juiste informatie.  

Netheid: er bevindt zich weinig tot geen afval op de grond en de afvalbakken zijn in orde. 
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Excursie: Afvalbakken in Domein de Renesse (Oostmalle) 

Kasteel de Renesse werd in 1920 door de gemeente aangekocht en is haar eigendom. 

Omheen het kasteel, bevindt zich een bos waarin nieuwsgierigen naar believen op de 

voorziene paden kunnen wandelen en fietsen. Naast deze wandelpaden staan regelmatig 

vuilbakken. Deze vuilbakken worden echter niet voldoende geledigd. 

 

Foto genomen bij de ingang van Domein de Renesse langs de Lierselei op zaterdag 

07/07/2018 om 13u21. 
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Foto genomen op woensdag 27/06/2018 om 

15u02. 

Foto genomen op zaterdag 07/07/2018 om 

13u26. 

 

  

Foto genomen aan de ijskapel op woensdag 

27/06/2018 om 15u04. 

Foto genomen aan de ijskapel op zaterdag 

07/072018 om 13u25. 
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Mogelijke maatregelen 

1. Algemene maatregelen 
 Begroeiing rond het infobord voldoende wegsnoeien (zichtbaarheid) 

 Begroeiing op en rond het speelpleintje tijdig snoeien 

 Aan elke toegang een infobord plaatsen 

 Bevindt het speelplein zich achterin (niet meteen aan de weg), een infobord aan het 

begin van het pad naar het pleintje plaatsen 

 De naam van het speelplein op het infobord moet overeenstemmen met de naam 

van het plein op de website van de gemeente Malle 

 Bestaat het speelplein uit twee delen die van elkaar worden gescheiden door een 

weg, dan moet er aan elk gedeelte een infobord staan 

 Afvalbakken moeten vaker/tijdig worden geledigd (zwerfvuil tegen gaan) 

 Fietsbeugels moeten op de juiste afstand van elkaar staan, zodat fietskarren, 

tandems, … er vlot doorheen kunnen 

 Indien men de fietsbeugels verwijdert, dienen deze ook weg gebracht te worden 

(niet zo maar aan de kant plaatsen en laten staan) 

 Op elk speelplein moet minstens één plakkaat met vermelding “hondenpoep 

opruimen” staan 

2. Specifieke maatregelen 
 C5-verkeersbord Ticheltij: verkeersbord moet door een nieuw worden vervangen 

 Fluorescerende palen sporthal Berckhoven: vervangen door nieuwe palen 

 F45-verkeersbord Beukenlaan: verkeersbord voor de boom plaatsen en tijdig reinigen 

(zichtbaarheid) 


