


 

 

“Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om zich goed te voelen in de stad. Ruimte in 

de letterlijke, maar ook in de figuurlijke zin. De jeugddienst bewaakt het recht van 

kinderen en jongeren op ruimte én zorgt ervoor dat ze die ruimte mogen gebruiken. 

 

Zo bekijkt de jeugddienst of straten en pleinen ingericht worden op maat van kinderen 

en jongeren. Kinderen en jongeren moeten zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen 

van de ene plek naar de andere. We leggen ook speel- en sportterreinen aan waar 

kinderen en jongeren ongeremd kunnen spelen, sporten, elkaar ontmoeten, kortom, hun 

ding kunnen doen. Natuurlijk houden we daarbij ook rekening met de noden en vragen 

van de andere bewoners van de stad. Niet alleen speelterreinen zijn belangrijk. De 

jeugddienst zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren terecht kunnen op andere 

plekken die voor hen interessant zijn, plekken zonder speeltoestellen zoals open 

grasvelden,  

stukjes bos en kleine braakliggende terreinen. 

 

Op dit ogenblik liggen er in de stad, verspreid over de negen districten, 193 

speelterreinen waaronder 11 skateterreinen. Alle terreinen zijn aangelegd door de stad 

en de districten, iedereen mag ze gebruiken. Een speciale onderhoudsploeg zorgt ervoor 

dat de terreinen tip-top in orde blijven.” 

 

Bron: ‘Speelterreinen in Antwerpen’ 

 

Omdat onze school dezelfde visie deelt en ervan overtuigd is dat kinderen de 

ruimte en kansen moeten krijgen om zoveel mogelijk te spelen en te bewegen, 

bieden wij jullie deze vereenvoudigde gids aan. Hierin vindt je alle speelterreinen 

en speelpleinen in Merksem en Antwerpen stad. Ideaal om in de grote vakantie te 

gaan verkennen !  

 

 

 

 

 

Tot op het speelterrein!! 

Neem ook zeker een kijkje op www.antwerpen.be/kinderen Hier vind je 

info over alle speelterreinen in Antwerpen en een groot aanbod aan 

activiteiten en sportkampen speciaal voor kids georganiseerd ! 

 

http://www.antwerpen.be/kinderen


 

 

Heb je nog vragen over een speelterrein ? 
Contacteer dan de plaatselijke jeugddienst: 

Merksem: Houthulststraat 24, 03 646 76 00 

Antwerpen Centrum: Oudaan 14, 03 292 67 40 

 

Is er een speeltoestel stuk? 
1. Noteer eerst het uniek nummer dat op het koperen plaatje van het speeltoestel 

staat. 

2. Neem dan contact op met de infolijn op het nummer 03 22 11 333 en geef  

volgende informatie door: 

• de naam of straat van het speelterrein 

• het uniek nummer van het speeltoestel dat stuk is 

• de schade aan het speeltoestel 

• Je kan ook de ‘Meldingskaart (eForm)’ digitaal doorzenden via 

  www.antwerpen.be > vrij spel > speelterreinen > speeltoestel stuk. 

3. Binnen de 48 uur herstelt de onderhoudsploeg het speeltoestel of maakt zij de 

situatie veilig. 

 

 

Hoe gebruik je de gids ?

Eventuele aanpassingen 

Plaats 

Leeftijd: Kinderen van deze 

leeftijd kunnen de 

speeltoestellen zeker 

gebruiken. 

Foto van het 

speelterrein 

Verklaring symbolen 

1-5 speel-

toestellen 

Basketbal 

5-10 speel-

toestellen 

Voetbal 

Meer dan 10 

speeltoestellen 

Verschillende 

balspelen 

zandbak 

skaten 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 


