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Inleiding 

Kind kunnen zijn is een basisrecht. Kunnen spelen is daar een belangrijk onderdeel 

van. Ook voor kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. 

In 2017 ondertekende Stad Kortrijk als één van de eerste steden het charter van 

Inter vzw. Het charter zegt onder andere dat indien er vernieuwingen of nieuwbouw-

projecten gestart worden er steeds rekening moet gehouden worden met 

toegankelijkheid. Een sterk signaal van Stad Kortrijk om dit mee te ondertekenen. 

Belangrijk dat dit op alle aspecten wordt doorgetrokken, ook de ietwat minder 

zichtbare, zoals bijvoorbeeld de speelpleintjes. 

In dit document hebben alle stedelijke speelpleintjes een score gekregen op 

toegankelijkheid voor kinderen in een rolstoel. We zijn er ons echter van bewust dat 

er heel wat meer vormen van toegankelijkheid bestaan. Rolstoeltoegankelijkheid is 

echter de fysiek meest aanwezige beperking en het makkelijkst te onderzoeken. Dit 

wil echter niet zeggen dat we geen rekening houden met andere vormen van 

toegankelijkheid. Op het einde van deze bundel staan onze aanbevelingen voor 

aanpassingen voor verschillende vormen van toegankelijkheid voor onze Kortrijkse 

speelpleintjes. 

 

De speelpleintjes krijgen een kleurencode afhankelijk van hun toegankelijkheid. 

Daarnaast zijn voor elk speelpleintje ook enkele aanbevelingen gedaan om het 

speelplezier van kinderen in een rolstoel te kunnen verhogen.  

Er wordt bij de codering met de volgende aspecten rekening gehouden: 

 Toegankelijkheid van de plaats waar het speelplein staat 

 Ondergrond speelplein 

 Toegankelijkheid toestellen 

 Mogelijkheid toestellen aan te passen/nieuwe toestellen nodig 

GROEN: speelpleintje is volledig toegankelijk, kleine aanpassingen kunnen nog 

gebeuren. 

GEEL: er zijn aanpassingen nodig om het speelplein toegankelijk te maken, maar het 

gaat de goeie kant op. 

ORANJE: het speelpleintje is niet toegankelijk, maar de toestellen kunnen wel, mits 

lichte veranderingen toegankelijk worden, zodat het speelpleintje rolstoeltoegankelijk 

is. 

ROOD: het speelpleintje is niet toegankelijk. Is ook zeer moeilijk om de bestaande 

toestellen aan te passen. Nieuwe rolstoelvriendelijke toestellen zijn aan de orde.  

Scoreschaal:  

 

Onderzoek 
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Kooigem 

Dorpsplein  

Aanwezige toestellen: 

 Dubbele schommel 

 Veertje 

 Draaimolen 

 3-dubbele toren 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Zand als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen 

matten) 

 TOESTEL  Stoeltje installeren op draaimolen, zodat kinderen kunnen                                                                        

vastgezet worden. 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan, zodat 

ouders  

makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

Score:  
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Bellegem 

Whitestar  

Aanwezig: 

 2 houten trappalen 

 Balanceerpalenconstructie 

 Toren 

 Schommel 

 3 veertoestellen 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Pad verder aanleggen tot aan het speelplein zelf. 

 ONDERGROND  Schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld rubberen  

matten) 

 TOESTEL  De balanceerpalen breed genoeg maken zodat ze ook  

toegankelijk zijn voor rolstoelen. 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…) 

Score:  

 

Kloosterdreef  

Aanwezig: 

 Schommel 

 2 veertjes 

 Klim- en glijtoren 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld rubberen  

matten) 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan, zodat 

ouders  

makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…) 

Score:  



6 
 

Rollegem 

Sportcentrum ‘De Weimeersen 

Aanwezig:  

 2 veertjes 

 2 schommels 

 Toren 

 Ruimtenet 

 Draaitoestel 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar de toestellen. 

 ONDERGROND  Gras als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen  

matten) 

 TOESTEL  Stoeltje installeren op draaimolen, zodat kinderen kunnen                                                                        

vastgezet worden. 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan, zodat 

ouders  

makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score:  
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Heule 

De Vlasschaard 

Aanwezig: 

 Toren 

 2 veertjes 

 Schommel 

 Klimbol 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld rubberen  

matten) 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan, zodat 

ouders  

makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score:  

 

Heulemeersen 

Aanwezig: 

 Draaimolen 

 Schommel 

 Klimmen en glijden voor kleintjes 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Gras als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen  

matten) 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score:  
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Hof ter Melle 

Aanwezig: 

 Speelwadi met speelhuis 

 Balanceerstammen 

 Heuvelglijbaan 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Hellend pad maken om wadi te bereiken. 

 ONDERGROND  Gras als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen  

matten) 

 TOESTEL  Brede balanceerstammen waar een rolstoel ook op kan. 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan, zodat 

ouders  

makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

Score:  

 

José Vermeerschplein 

Aanwezig: 

 Klim- en glijtoren 

 Speelhuisje 

 Klimkubus 

 Stappaaltjes 

 Schommel 

Mogelijke aanpassingen: 

 ONDERGROND  Zand als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen  

matten) 

 TOESTEL  Installeren van een helling naar de glijbaan, zodat  

rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

Score:  

 

 

 

Kasteelpark 
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Aanwezig: 

 Vliegende schotel 

 Kleurenraam 

 OXO raam 

 Wip  

 3 veertjes 

Mogelijke aanpassingen: 

 ONDERGROND  Schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld rubberen  

matten) 

 TOESTEL  Wip verbreden zodat een rolstoel er op past / stoeltje op 

wip  

installeren 

Score:  

 

Kransvijver 

Aanwezig: 

 Toren 

 Schommel 

 Klimbol 

Mogelijke aanpassingen: 

 ONDERGROND  Schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld rubberen  

matten) 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score:  

 

Kromme Olm 

Aanwezig: 

 Klim- en glijtoren 

 Schommel 

 Veertje 

 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 
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 ONDERGROND  Schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld rubberen  

matten) 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan, zodat 

ouders  

makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score:  

 

Peperstraat 

Aanwezig: 

 Speelcombinatie 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld rubberen  

matten). 

 TOESTEL  Helling om op het toestel te geraken. 

Score:  

 

Wembley 

Aanwezig: 

 Klim- en glijtoren 

 Schommels 

 Veertje 

 Kleuterschommel 

 Kleuterglijbaan 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Zand als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen  

matten). 

 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan, zodat 

ouders  
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makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score:  
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Marke 

Cisterciënzenplein 

Aanwezig: 

 Speelboot met klim- en glijmogelijkheden 

 Mandschommel 

 Veertje 

 Kleuterzone 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Verhard pad doortrekken naar elk toestel. 

 TOESTEL  Helling naar de boot installeren. 

Score:  

 

Ernest De Wittestraat 

Aanwezig: 

 Schommel 

 Veertje 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Gras als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen  

matten). 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score:  

 

Kasteelpark 

Aanwezig: 

 Speelhuisje 

 Schommel 

 Glijbaan 

 Veertje 

 

 

 

Mogelijke aanpassingen: 

 TOESTEL  Een zitje installeren op het veertje, zodat kinderen 

vastzitten. 
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 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score:  

 

Kinderboerderij 

Aanwezig: 

 Heuvelhuis met stappaaltjes 

 Traktor 

 Draaimolen 

 Klimmikado 

 Klim- en glijtoestel voor grote kinderen 

 6-hoekschommel 

 Wip 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Verhard pad tot aan de toestellen 

 PLAATS  Ingang verbreden voor een rolstoelgebruiker. 

 ONDERGROND  Gras/schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld  

rubberen matten). 

 TOESTEL  Vastkliksysteem voor de rolstoel op de draaimolen. 

 TOESTEL  Buis weghalen van draaimolen, zodat rolstoel kan 

oprijden. 

 TOESTEL  Kleine helling installeren naar draaimolentje. 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan, zodat 

ouders  

makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

Score:  

 

Olympiadeplein 

Aanwezig: 

 Heuvels met loopstammen en glijbaan 

 Acrobatieparcours 

 Schommel 

 

 Peuterschommel 

 Zandbak met zandfabriek 

Mogelijke aanpassingen: 
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 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Gras als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen  

matten). 

 ONDERGROND  Verhard pad in de zandbak. 

 TOESTEL  Helling naar de zandfabriek. 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan, zodat 

ouders  

makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score:  
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Bissegem 

Tientjes 

Aanwezig 

 Toren 

 Peutermandschommel 

 Kleuterklimtoren 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Gras als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan, zodat 

ouders  

makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

Score:  

 

Neerbeekvallei 

Aanwezig: 

 Toren 

 2 veertjes 

 Zandbak 

Mogelijke aanpassingen: 

 ONDERGROND  Zand als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan, zodat 

ouders  

makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Een zitje installeren op het veertje, zodat kinderen 

vastzitten. 

Score:  

 

Sportcentrum Ter Biezen 

Aanwezig: 

 Touwenparcours 

 Klim-en glijtoren 

 Speelhuisje 

 Schommel 
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Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Zand en schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan, zodat 

ouders  

makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score:  
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Aalbeke 

Ledeganck 

Aanwezig: 

 Kleuterschommel 

 Kleuterglijbaan 

 Kleuterzandspelen 

 Speelvliegtuig met glijbaan 

 Mandschommel 

 Stawip 

 Zandtakel 

Mogelijke aanpassingen: 

 ONDERGROND  Zand en gras als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Glijbaan toegankelijk maken door helling door te trekken. 

 TOESTEL  Stawip breder maken en mogelijkheid voorzien om rolstoel 

vast  

te zetten. 

Score:  

 

’t Weisternest 

Aanwezig: 

 Beweegtoestel 

 Fietsbank 

 Xylofoon 

 Drums 

Mogelijke aanpassingen: 

 TOESTEL  Stoeltje zetten op fiets. 

Score:  

 

Brechtendaele 

Aanwezig: 

 Glijbaan 

 Mandschommel 

 

 3 turntoestellen 

Mogelijke aanpassingen: 
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 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Gras als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Installeren van een minder steile trap/helling naar de 

glijbaan,  

zodat ouders makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken.

  

Score:  
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Kortrijk 

Astridpark 

Aanwezig: 

 2 klimcombinaties 
 Vogelnest 
 Schommel 
 Kleutertoren 
 1 veertje 

Mogelijke aanpassingen: 

 ONDERGROND  Zand als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

Buda Beach 

Aanwezig: 

 Trampoline 
 Klimbogen 
 Veertje 
 Zandfabriek 

Mogelijke aanpassingen: 

 ONDERGROND  Zand als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 ONDERGROND  Verhard pad in de zandbak. 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

 

 

 

Park De Blauwe Hoeve 

Aanwezig: 

 Toren 
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 Evenwichtsbalk 
 Schommel 
 Klimcombinatie 
 2 veertjes 

Mogelijke aanpassingen: 

 ONDERGROND  Zand als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan,  

zodat ouders makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

Lange Munte 

Aanwezig: 

 Glijbaan 

 Kabelbaan 

 Klimcombinatie 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Gras/schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Installeren van een helling naar de glijbaan, rolstoelen 

gemakkelijker de glijbaan bereiken.  

Score: GEEL 

 

 

Dokter Lauwersstraat 

Aanwezig: 

 2 veertjes 

 klimcombinatie 

 2 schommels 
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Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Gras als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan,  

zodat ouders makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken.

  

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

Gronden Vandendriessche 

Aanwezig: 

 3 schommels 

 Klimhelling 

 Klimtoren 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar de toestellen. 

 ONDERGROND  Zand/gras als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Installeren van een trap/helling naar de glijbaan,  

zodat ouders makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken.

  

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

Het Plein 

Aanwezig: 

 Klimtoren 

 2 veertjes 

 2 schommels 
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Mogelijke aanpassingen: 

 ONDERGROND  Schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

Kaarsengietersstraat 

Aanwezig: 

 Klim- en glijtoren 

 Schommel 

 Wip 

 2 veertjes 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Installeren van een minder steile trap/helling naar de 

glijbaan,  

zodat ouders makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken.

  

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

 

 

 

Koolkappersstraat 

Aanwezig: 

 Klim- en glijtoren 

 Mandschommel 

 Springplaten 
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Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Installeren van een minder steile trap/helling naar de 

glijbaan,  

zodat ouders makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

Pradopark 

Aanwezig: 

 Klimtoren 

 Mandschommel 

 Wip 

 Springveer 

Mogelijke aanpassingen: 

 ONDERGROND  Zand als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

Rubensplein 

Aanwezig: 

 Toren 

 3 veertjes 

 

 2 schommels 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 
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 TOESTEL  Installeren van een minder steile trap/helling naar de 

glijbaan,  

zodat ouders makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken.

  

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

Sint-Jansplein 

Aanwezig: 

 Huisje 

 Glijbaantje 

 Schommeltje 

 Trampoline 

Mogelijke aanpassingen: 

 ONDERGROND  Gras/schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

Speelbos Doerak 

Aanwezig: 

 Speelaanleidingen 

 Poel 

 Glijbaan 

 Schuilhut 

 

 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Gras als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Installeren van een minder steile trap/helling naar de 

glijbaan,  
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zodat ouders makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken.

  

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

Ten Akkerdreef 

Aanwezig: 

 2 veertjes 

 Zandbak 

 Zandfabriek 

 Vogelnestboom 

 Schommel 

Mogelijke aanpassingen: 

 ONDERGROND  Zand als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score: GEEL 

 

Thomas Edisonlaan 

Aanwezig: 

 Schommel 

 Toren 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Verhard pad toegankelijk maken voor elk type rolstoel (er 

staan  

nu paaltjes voor) 

 

 ONDERGROND  Schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Installeren van een minder steile trap/helling naar de 

glijbaan,  
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zodat ouders makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken.

  

Score: GEEL 

 

Vandaeleplein 

Aanwezig: 

 3 veertjes 

Mogelijke aanpassingen: 

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…).  

Score:  

 

Van Raemdonckpark 

Aanwezig: 

 Koninginneschommel 

 Hang- en balanceerparcours 

 Glijbaan 

 Schommel 

 Zandfabriek 

 Veertje 

 Hangmatten 

 Fitnesstoestellen 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Zand als ondergrond vervangen (door bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Installeren van een minder steile trap/helling naar de 

glijbaan,  

zodat ouders makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken. 

 

 TOESTEL  Een verhard pad aanleggen naar en rond de zandfabriek. 

Score:  

 

V-Tex 

Aanwezig: 
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 combinatietoestel 

Mogelijke aanpassingen: 

 PLAATS  Installeren van een verhard pad naar het speelplein. 

 ONDERGROND  Schors als ondergrond vervangen (door 

bijvoorbeeld 

rubberen matten). 

 TOESTEL  Glijbaan breder maken zodat eventuele begeleider 

meekan. 

 TOESTEL  Installeren van een minder steile trap/helling naar de 

glijbaan,  

zodat ouders makkelijker met hun kind de glijbaan kunnen 

bereiken/rolstoelen gemakkelijker de glijbaan bereiken.

  

 TOESTEL  Een nieuw toestel installeren gericht op kinderen met een 

beperking (bv. rolstoelschommel…). 

Score:  
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Aanbevelingen 

 

 Er moet een rolstoelvriendelijke ondergrond geplaatst worden onder een 

toegankelijk toestel; 

 daarnaast dienen speeltoestellen verbonden te worden met paden; 

 het is eveneens nuttig om een ruimte te voorzien om de rolstoel te plaatsen 

tijdens het spelen; 

 het is tevens ook belangrijk dat de toegang tot een toegankelijk speeltoestel 

een hellend vlak is; 

 daarnaast is het goed rustpunten op het speelterrein dienen over een arm- of 

rugleuning te beschikken en zich buiten de paden te bevinden; 

 het is ook belangrijk dat er voldoende handgrepen aanwezig zijn op de 

toestellen; 

 het is aangeraden om speelwanden te voorzien op de toestellen; 

 inzake speeltuininrichting is het belangrijk om met contrasterende kleuren te 

werken; 

 informatie kan verduidelijkt worden aan de hand van pictogrammen en braille.   
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Bijlagen 

Bijlage I 

 

Elk speelpleintje kreeg een score gebaseerd op de POTA-scoreschaal. 

De POTA-scoreschaal houdt rekening met de volgende vier aspecten rond 

toegankelijkheid: 

 Plaats 

o Gras, helling, geen pad: 0 

o Gras, geen pad: 1 

o Gras, helling, pad: 2 

o Gras, pad: 3 

o Slecht pad: 4 

o Pad: 5 

 Ondergrond 

o Zand: 0 

o Schors: 1 

o Gras met slechte ondergrond: 2 

o Gras met goeie ondergrond: 3 

o Kunstgras: 4 

o Rubberen matten: 5 

 Toestellen 

o Niet toegankelijk: 0 

o Moeilijk toegankelijk: 1-2 

o Makkelijk toegankelijk: 3-4 

o Toegankelijk: 5 

 Aanpassingsmogelijkheid 

o Nieuw toestel: 0 

o Zware aanpassing: 1-2 

o Lichte aanpassing: 3-4 

o Geen aanpassing nodig: 5 

 

Kreeg een speelpleintje een score tussen: 

 0-5   ROOD 

 6-10   ORANJE 

 11-15   GEEL 

 16-20   GROEN 
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Bijlage II 

 

Kooigem 

Dorpsplein 

 

 

 

 
Bellegem 

Whitestar           Kloosterdreef 

 

 

 

 
Rollegem 

Sportcentrum ‘De Weimeersen’ 
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Heule 

De Vlasschaard          Heulemeersen 

 

 

 

 

 

 

Hof ter Melle          José Vermeerschplein 

 

 

 

 

 

 

Kasteelpark                Kransvijver 

 

 

 

 

 

 

Kromme Olm              Peperstraat 
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Wembley 

 

 

 

 
Marke 

Cisteriënzenplein         Ernest De Wittestraat 

 

 

 

 

 

 

Kasteelpark                     Kinderboerderij 

 

 

 

 

 

 

Olympiadeplein 

 

 

Bissegem 
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Tientjes                       Neerbeekvallei 

 

 

 

 

 

 

Sportcentrum ‘Ter Biezen’ 

 

 

 

 
 

Aalbeke 

Ledeganck          ’t Weisternest 

 

 

 

 

 

 

Brechtendaele 

 

 

 

 

 

 

Kortrijk 

Astridpark              Buda Beach 
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Park ‘De Blauwe Hoeve’           Lange Munte 

 

 

 

 

 

 

Dokter Lauwersstraat              Gronden Vandendriessche 

 

 

 

 

 

 

Het Plein           Kaarsengietersstraat 
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Koolkappersstraat                Pradopark 

 

 

 

 

 

 

Rubensplein           Sint-Jansplein 

 

 

 

 

 

 

Speelbos Doerak                    Ten Akkerdreef 

 

 

 

 

 

 

Thomas Edisonlaan         Vandaeleplein 
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Van Raemdonckpark           V-Tex 
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