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0.Opgave 
 

De stad Hoogstraten wil werk maken van het verder ontwikkelen van kindgerichte 

publieke ruimte. Met dit masterplan wordt een instrument ontwikkeld zodat de stad 

dit de komende jaren op een structurele manier verder kan uitwerken.  

De bedoeling van dit masterplan is om: 

• Voldoende en kwalitatieve speel-, sport- en ontmoetingskansen in de 

publieke ruimte te ontwikkelen.  

• Het versterken van avontuurlijk en natuurlijk spelen 

• Het versterken van autonome mobiliteit voor kinderen en tieners. 

• Het integreren van de beleving en noden van kinderen en jongeren in 

publieke ruimtelijke projecten. 

• Het betrekken van verschillende diensten en lopende projecten van de stad 

Hoogstraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het masterplan bevat verschillende onderdelen: 

Deel 1: Analyse en inventarisatie (voorliggend document). 

In dit deel wordt een diagnose gemaakt van het huidige beleid omtrent 

kindvriendelijke publieke ruimte op stadsniveau. Aan de hand van vaststellingen 

wordt er een beeld geschetst van de ruimtelijke aspecten die belangrijk zijn voor 

kinderen en jongeren. Daarnaast wordt er voor elke deelgemeente een inventaris 

gemaakt van de verschillende type publieke ruimten. Knelpunten en potenties 

worden hieraan gekoppeld. Dit deel wordt vergezeld van Giskaarten. 

Deel 2: Visie document. 

In deel twee wordt er op basis van de analyse een visie uitgewerkt om te werken 

aan kindvriendelijke publieke ruimte in Hoogstraten.  

Deel 3: Acties en oplossingen.  

In het laatste deel worden verschillende acties uitgewerkt.  
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Stappenplan 

Hieronder wordt het oorspronkelijk stappenplan weergegeven voor het uitwerken 

van deze studie. Door de Coronacrisis kan dit stappenplan niet exact gevolgd 

worden. De inspraakacties zijn niet allemaal kunnen doorgaan. De inspraakacties 

worden vanaf augustus 2020 georganiseerd en de resultaten zullen opgenomen 

worden in de volgende fases van de studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuurgroep  

De studie wordt begeleid door een stuurgroep.  Voor de opmaak van de analysefase 

werden onderstaande vergaderingen georganiseerd. 

• Startvergadering 30 januari 2020 

• Stuurgroep 7 mei: voorstellen en bespreking van analyse en inventaris 

• Stuurgroep 25 juni: voorstellen aanpassingen analyse en inventaris en aanzet 

tot visie. 

• Werkvergadering omtrent mobiliteit en verbindingsroutes voor kinderen en 

jongeren op 31 juli 2020. 

De leden van de stuurgroep zijn: 

  

Sara Driesen jeugddienst Sara.Driesen@hoogstraten.be  

Nele Verheyde expert infrastructuur nele.verheyde@hoogstraten.be  

Ann Embrechts  expert ruimte Ann.Embrechts@hoogstraten.be  

Daan Aerts coördinator cultuur - vrije tijd en 

samenleving 

Daan.Aerts@hoogstraten.be  

Wim Roos ploegbaas groendienst Wim.Roos@hoogstraten.be  

Ingrid Brosens expert land Ingrid.Brosens@hoogstraten.be  

Karlien De Backer  expert mobiliteit Karlien.debacker@hoogstraten.be 

Faye Van Impe schepen van jeugd Faye.VanImpe@hoogstraten.be  

Steven Schatteman manager ruimte Steven.Schatteman@hoogstraten.be  
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1.Vooraf  
 

Kindvriendelijke publieke ruimte. 
 

De uitbouw van kindvriendelijke publieke ruimte is noodzakelijk om verschillende redenen. We zien 

de laatste jaren een enorme druk ontstaan op de ruimte. Er blijft minder ruimte over, er wordt 

minder buiten gespeeld, we zijn alsmaar met meer mensen, we bouwen densere woonwijken… Door 

specifiek het perspectief en de noden van kinderen te integreren in het ruimtelijk beleid, zorgen we 

dat de ruimte en woonomgevingen de eigenheid en het natuurlijk gedrag van kinderen kan 

ondersteunen. Kinderen gebruiken de ruimte immers op een eigen manier. Eenvoudig gesteld 

moeten kinderen voldoende en kwalitatieve (adem)ruimte in hun buurt, wijk, gemeente of stad 

hebben om te kunnen spelen, sporten, bewegen, rondhangen, op ontdekking gaan, onderweg 

kunnen gaan naar school, hobby of vrienden. Hierbij dient een evenwicht gezocht te worden tussen 

geborgenheid (op adem komen, even rustig kunnen bezig zijn, iets in kleine groep kunnen doen), 

actief bezig zijn (actieve spel en sport, zich creatief kunnen uiten, zien en gezien worden, activiteiten 

met grote groepen, experimenteren en ontdekken) en veilig onderweg kunnen gaan (stap voor 

stap de buurt, wijk, stad, gemeenten, regio ontdekken en leren kennen). Dit laatste is vooral 

noodzakelijk om de autonome mobiliteit van kinderen te kunnen versterken. Tegelijkertijd moeten 

we kindvriendelijkheid ook koppelen aan de huidige aandacht voor duurzame ruimte principes 

zoals daar zijn: de sterke aandacht voor autoluwe pleinen en stadskernen, vergroenen en ontharden 

van de publieke ruimte, meer aandacht voor voetgangers en fietsers. 

Kindvriendelijke publieke ruimte en woonomgeving is een veelomvattende begrip en is niet te 

vatten binnen één noemer. Het is tegelijkertijd een eindproduct. Van sommige ruimten kunnen we 

zeggen dat deze voor kinderen goed zijn bedacht. Meer en meer kunnen we dergelijke ruimten 

aanduiden die duidelijk inspelen op het specifieke gedrag van kinderen. Anderzijds houdt de term 

ook een proces in zich mee. De aandacht voor kindvriendelijke ruimte is een permanente noodzaak 

in het lokale beleid en dit over verschillende beleidsdomeinen heen. Kindvriendelijke publieke 

ruimte stopt immers niet bij het verlaten van een speelterrein of park. Maar begint eigenlijk bij het 

verlaten van dergelijke specifieke ontworpen ruimten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken aan kindvriendelijke publieke ruimte is een opstap om te werken aan een meer aangename, 

kwaliteitsvolle en levendige woonomgeving. Een kindvriendelijke stad is ook een mensvriendelijke 

stad. Werken aan kindvriendelijkheid nodigt dus uit om over de verschillende beleidsdomeinen en 

diensten heen te werken aan oplossingen. Zodat de analyses en oplossingen ook de andere 

doelgroepen in de stad Hoogstraten ten goede komen. Voor dit masterplan linken 

kindvriendelijkheid duidelijk aan volgende planningslagen in Hoogstraten:  

• Groen & waterstructuur 

• Mobiliteitsstructuur en autonome mobiliteit voor kinderen.  

• Formele en (informele)speel -en ontmoetingsruimten voor kinderen en jongeren. 
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2. Diagnose 

kindvriendelijke 

publieke ruimte 

op stadsniveau 
 

 

 

Op de volgende bladzijden worden 11 vaststellingen geformuleerd. Deze zijn 

gebaseerd op terreinbezoeken en ruimtelijke analyses, het doornemen van 

verschillende beleidsdocumenten en de gesprekken met de gemeentelijke diensten.   

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Speelterreinen: Klassiek, een buurtgerichte aanpak en niet evident om te bereiken voor 

kinderen. 

2. 

Enkele buurten en wijken hebben een tekort aan formele speel- en sportterreinen. 

3 

Nieuwe impulsen voor een kindvriendelijke publieke ruimte.  

4. 

Woonstraten en nieuwe woonontwikkelingen zijn beperkt afgestemd op 

ontmoetingsruimte, spelen en goede fietsmogelijkheden 

5. 

Zes woonkernen, vele verkavelingen en een groot buitengebied. 

6.  

Nood om de publieke ruimte te vergroenen. 

7. 

Kinderen en jongeren onderweg. Fietsinfrastructuur, oversteekplaatsen en 

schoolomgevingen dienen verder prioritair behandeld te worden.  

8.  

Weinig aantrekkelijke centrale ontmoetingspleinen in de woonomgevingen 

9. 

Verschillende trekpleisters van Hoogstraten  

10. 

Demografische gegevens  

11. 

Participatie van kinderen en jongeren bij publieke ruimteprojecten  
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Vaststelling 1 

Speelterreinen: Klassiek, een buurtgerichte aanpak 

en niet evident om te bereiken voor kinderen. 
 

Hoogstraten kent een 26 speelterreinen. Het is duidelijk dat de stad vooral een buurtgerichte 

aanpak heeft nagestreefd. Dit wil zeggen dat de meeste buurten in Hoogstraten één of meer 

speelterreinen bezitten. Dit wil ook zeggen dat de meeste kinderen wel een speelterrein in de 

buurt hebben.  

De inrichting van de speelterreinen is eerder klassiek. De speelterreinen kenmerken zich vaak als 

enkele speeltoestellen op een valbodem. De inrichting is algemeen en vooral gericht op de 

jongere kinderen (tot 12 jaar). Recent is er gewerkt met nieuwe type inrichtingen (vb. een wadi als 

speel-element, skateterrein aan de Stede Akkers). Een natuurlijke en avontuurlijke inrichting 

van de speelterreinen is weinig aanwezig. Ook toegankelijke sportveldjes zijn te weinig aanwezig.  

Verschillende buurtterreintjes zijn gelegen/ingeplant op een kavel tussen, naast of achter 

woningen. Dit maakt dat bij een vernieuwde inrichting de draagkracht van het 

buurtspeelterrein niet mag overschreden worden (m.a.w. de buurtspeelterreinen mogen niet al te 

spectaculair worden ingericht en een duidelijke buffer naar de buurtbewoners dient aanwezig te 

zijn.) Dit zal een blijvend aandachtspunt blijven bij een vernieuwde inrichting van speel- en 

sportterreinen.  Voor tieners en jongeren zijn deze buurtterreinen minder aantrekkelijk. Voor hen 

zijn er niet zoveel publieke ruimten die aantrekkelijk zijn. Zij zijn aangewezen op de grotere 

terreinen: De Mosten, Den Dijk en de sportsite. Door hun ligging en inrichting zijn deze ruimte 

belangrijk voor de tieners en jongeren van heel Hoogstraten. 

Door de vele drukke en gevaarlijke wegen is het zo dat niet alle speelterreinen even goed 

bereikbaar zijn voor kinderen. Ook de Groeninventaris (zie verder) komt tot deze conclusie. In de 

Groeninventaris wordt besloten dat ongeveer een vierde van de kinderen een gevaarlijke weg 

moeten oversteken om tot bij een speelterrein te geraken.  De oversteekbaarheid van grote 

wegen en de bereikbaarheid van speelterreinen is dus een bijzonder belangrijk aandachtspunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

Vele terreintjes zijn klassiek ingericht en door hun inrichting en ligging vooral gericht op de buurt 

en wijk. De aanwezige ruimte (oppervlakte) en groene structuur biedt zeker de mogelijkheid om 

een nieuw elan te geven aan speelterreintjes in Hoogstraten.  
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Vaststelling 2. Enkele buurten en wijken hebben een 

tekort aan formele speel- en sportterreinen. 
 

De sport- en speelterreinen in Hoogstraten zijn verspreid over het hele grondgebied. Om een 

analyse te maken of er voldoende speelruimten verspreid zijn over het grondgebied, wordt het 

volgend principe gehanteerd. We delen de verschillende speelterreinen op naar schaalniveau. Elk 

schaalniveau heeft  specifieke kenmerken naar inplanting, inrichting en uitrusting en een andere 

theoretische actieradius (zie verder kader).  Op die manier wordt er aangeduid welke gebieden in 

Hoogstraten een theoretisch tekort hebben aan speel- en sportterreinen. In de analyse van de 

verschillende deelkernen wordt dit uitgebreider beschreven.  

• We stellen vast dat de meeste terreinen het schaalniveau van een buurtterrein hebben. 

• Er zijn enkele terreinen die we het schaalniveau van een wijk kunnen benoemen. Het 

verschil tussen buurt en wijk is niet altijd eenduidig te maken.  

• Verschillende terreinen hebben een schaalniveau voor heel de stad.  

o Den Dijk en de speel- en skatezone aan het zwembad. Deze laatste is vooral 

belangrijk voor heel Hoogstraten omwille van de combinatie van recreatieve 

mogelijkheden.  

o Grote speelterreinen aan De Mosten (deel van het jaar vrij toegankelijk) en aan het 

klooster van Meersel-Dreef. Deze laatste is geen eigendom van de stad en gelinkt 

aan een commerciële voorziening.  

o Daarnaast zijn er nog speelmogelijkheden in het bos: Wortel-Kolonie, Elsakker, Den 

Rooy (speelprikkels langsheen de wandelroute), rondom De Mosten.  

 

Kijken we naar de spreiding van het aantal buurt en wijk speel- en sportterreinen selecteren we 

verschillende zones waar er een tekort is aan formele speel- en sportkansen. Elke deelkern heeft 

zo zijn aandachtzones. 

Wat de grotere terreinen (ruimten met kern overschrijdende uitstraling) betreft is een juiste 

spreiding veel moeilijker te bewerkstelligen. Aangezien Hoogstraten zeer uitgestrekt is, is het niet 

evident om in elke deelgemeente een groot stedelijke speel-en sporterrein te voorzien. Voor deze 

terreinen is het vooral belangrijk dat de bereikbaarheid voor kinderen en jongeren voldoende 

gegarandeerd is. En dat de inrichting en uitrusting voldoende uitdagend zijn zodat verschillende 

leeftijdsgroepen graag naar deze terreinen komen.  
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Inplanting Inrichting en Uitrusting Oppervlakte & actieradius 

Speelterrein op Straatniveau 

Eerder geïsoleerde en onopvallende 

inplanting, louter in functie van de 

onmiddellijke omgeving, de straat. 

Oplossingen moeten eerder in 

het ruimtelijk ontwerp dan in 

de uitrusting worden gezocht/ 

Beperkte 

uitrusting/Multifunctionele 

pleintjes of als groene hoekjes.  

Terreinen van minder dan 

600 m²  

Enkel voor meest nabije 

bewoners.  

Speelterrein op buurtniveau 

Bij voorkeur centraal ingeplant in een 

buurt of nabij trage wegen. 

Bij voorkeur ingeplant aan de voorkant 

van woningen. Indien dit niet het geval 

is, moet er aandacht uitgaan naar  

bufferruimte ten opzichte van huizen en 

tuinen. 

De aangrenzende straten kunnen 

gemakkelijk worden overgestoken.   

Eenvoudige uitrusting met een  

basisuitrusting, zonder 

spektakelwaarde. 

Verschillende types van zones 

zijn mogelijk: bijv. klassieke of 

natuurlijke speelruimten, 

graszone,…. Indien mogelijk 

combinatie van verschillende 

zones.  

Vaak wordt de actieradius 

van 300 à 400 meter 

gebruikt (voor kinderen van 

6 tot 12 jaar) 

Oppervlakte: minstens 600 

m²  

Speelterrein op wijkniveau 

Op een kruispunt van buurten, centraal 

gelegen in de wijk, op een kruispunt van 

trage wegen.  

Inplanting nabij wijkinfrastructuren 

(zoals bijvoorbeeld het wijkhuis, lokalen 

van verenigingen, sportinfrastructuren, 

…) 

De aangrenzende straten kunnen 

gemakkelijk worden overgestoken. 

Goede oversteken aan andere barrières. 

Forsere uitrusting, met een 

zekere spektakelwaarde.  

Verschillende type zones zijn 

aanwezig: bijv. combinatie van 

een klassieke speelruimte met 

een meer natuurlijke zone en 

open grasveld. 

Vaak wordt de actieradius 

van 600 à 800 meter  

gebruikt  (voor kinderen 

vanaf 13 jaar) 

Oppervlakte: 1000m² en 

meer 

Speelterrein op stadsniveau 

Centraal en optimaal bereikbaar voor de 

hele gemeente/stad. 

Uniek voor de stad/gemeente. 

Goede bereikbaarheid met het openbaar 

vervoer. 

Goede verbinding voor voetgangers en 

fietsers (bij voorkeur trage wegen) 

Kwaliteitsvolle inplanting is absoluut 

noodzakelijk. Net zoals het voorzien van 

een bufferzones ten opzichte van 

achterkanten van huizen en tuinen. 

Eventueel ’s avonds worden afgesloten. 

Volledige toegankelijkheid voor mensen 

met een beperking. 

Omvangrijke of hoge 

uitrustingen, met aanzienlijke 

uitstraling 

Thematische speelruimten zijn 

mogelijk. Sterk gericht naar 

gezinnen en families. 

Picknickgelegenheden zijn 

aanwezig.  

Voor kinderen van alle 

leeftijden.  

Uitrustingen voor collectief 

gebruik (bijvoorbeeld sanitair) 

Actieradius: grote delen of 

volledige stad. 

Oppervlakte:  2000m² en 

meer (richtinggevend) 

Kernmerken van de verschillende schaalniveau’s van de speelterreinen.  
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Vaststelling 3. Nieuwe impulsen voor een 

kindvriendelijke publieke ruimte.  
 

De laatste jaren heeft Hoogstraten enkele nieuwe publieke ruimte ingericht. Deze hebben zeker 

een positieve uitstraling op de beleving en gebruik van de publieke ruimte en zijn dus verder te 

zetten. Hieronder sommen we enkele positieve tendensen op: 

- Integreren van water en wadi’s in de publieke ruimte. In Poeleinde (Wortel) en in Meerle 

(achter de school) werden wadi’s geïntegreerd in speelterreinen. Op deze manier komen 

kinderen in contact met water, kan ermee gespeeld worden en zorgt het tegelijkertijd voor 

een betere waterhuishouding binnen de woonomgeving. Mits respecteren van juiste 

technische voorschriften kan dit principe verder uitgerold worden. 

- Het combineren van verschillende speel- en sportplekken en voorzieningen zorgt voor 

een dynamiek. Twee voorbeelden:  

o Het voorplein van het zwembad heeft een duidelijke uitstraling gekregen. Er kan 

geskatet worden, er is een ontmoetingsruimte en speelruimte voor de kleinsten. Het 

gebied heeft ook een autoluw karakter, waardoor fietsen, voetgangers duidelijk 

voorrang krijgen.   

De speelruimte in Meerle (Sint-Jorispad) is gelegen aan een school, jeugdhuis, jeugdwerk. de 

combinatie van deze voorzieningen gekoppeld aan een speelruimte, grasveld en skateterrein, 

maakt het aantrekkelijk.  

- Twee kleine pleintjes langsheen de N14, De vrijheid zijn heringericht: Eén ter hoogte van 

het Klein Seminarie (geen eigendom van de stad) en het Van Aertselaerplein. Dit type 

kleine hoekpleintjes zijn voor kinderen en jongeren noodzakelijk om even te kunnen 

rondhangen, af te spreken en dan weer verder onderweg te kunnen gaan. Hoewel deze 

pleintjes geen spectaculaire inrichtingen bevatten en ook geen notie hebben van een echt 

plein, bieden deze plekken ademruimte aan kinderen en jongeren. 

- Het project School-straten heeft een duidelijke impact en is een voorbeeld voor ander 

gemeenten. Op een systematische manier worden de verschillende schoolomgevingen 

geanalyseerd en samen met verschillende betrokkenen naar oplossingen gezocht. School-

straten geeft duidelijk voorrang aan ouders, kinderen en jongeren die te voet of met de 

fiets naar school willen gaan. Dit kan de autonome mobiliteit enkel maar bevorderen.  

 

 

 

 

Referentiebeelden:  

Zit- en hangpleintje aan het Klein Seminarie. 

Zone aan sportsite: speelterrein, skateterrein en een autoluwe omgeving tussen zwembad en 

Stede Akkers.  

Skate- en sportterreintje in Meerle  

Wadi en speelaanleidingen in een nieuwe woonontwikkeling in Wortel.  
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Vaststelling 4. Woonstraten en nieuwe 

woonontwikkelingen zijn beperkt afgestemd op 

ontmoetingsruimte, spelen en goede 

fietsmogelijkheden. 
 

De gewone woonstraat is voor kinderen een belangrijke ruimte. Het is de ruimte vlakbij hun 

woning waar ze de buurt en wijk leren kennen. Het is ook op de stoep dat kinderen spelen, 

onderweg zijn, leren fietsen. Indien kinderen in hun woonstraat zich veilig kunnen verplaatsen, 

betekent dit veel voor de autonome mobiliteit van kinderen. Het is belangrijk dat deze ruimten 

met aandacht voor kinderen wordt ontworpen of aangepast.  

De woonstraten in Hoogstraten kunnen als volgt getypeerd worden: 

• Er zijn heel wat bestaande woonstraten met een breed en recht straatprofiel. Dit werkt 

snel rijden door het gemotoriseerd verkeer in de hand. Ook al is het officiële 

snelheidsregime bijvoorbeeld zone 30.  

• Het denser bouwen (bijvoorbeeld de buurt Hooiopper) zorgt voor een hoge parkeerdruk 

op de stoepen en straten. Hierdoor beperkt zich de ruimte voor ontmoeting, spel, 

fietsen,…..     

• De huidige woonstraten hebben daarenboven weinig aantrekkelijke ontmoetingsruimte 

geïntegreerd of weinig kwalitatieve woonerven.   

• De inrichting van woonstraten hebben een zeer stenig en hard karakter. Het groen blijft 

beperkt tot siergroen. Met de klimaatverandering en de sterke aandacht en noodzaak tot 

ontharden van de publieke ruimte, kunnen woonstraten hier een rol in spelen. Het 

vergroenen en ontharden kan tevens inspelen op een beter woonklimaat ook voor 

kinderen.    

Voor Hoogstraten is dus een vernieuwde en andere aanpak van de klassieke woonstraten 

noodzakelijk. Bij nieuwe woonontwikkelingen moet er sterker ingezet worden op autoluwere 

zones, woonerven, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en dergelijke meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

   

Vele woonstraten hebben in Hoogstraten een zeer rechtlijnig, stenig en klassiek karakter. Er is 

weinig ruimte voor spel en ontmoeting.  
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Vaststelling 5. Zes kernen, vele verkavelingen en 

een groot buitengebied. 
 

Hoogstraten bezit zes deelgemeenten. Elke deelgemeente heeft zijn kern die belangrijke functies 

en voorzieningen heeft voor kinderen en jongeren. 

• Hoogstraten: omgeving Vrijheid. 

• Minderhout: omgeving Minderhoutdorp. 

• Wortel: omgeving kerk, Kerkpad en Rooimans. 

• Meer: Terbeeksestraat, Donckstraat en deel Meerseweg. 

• Meerle: omgeving kerk, parochiezaal, school. 

• Meersel-Dreef: school tot klooster langsheen Dreef. 

De bereikbaarheid vanuit de vele woonwijken naar de kern is dus voor kinderen en jongeren 

belangrijk. De afstanden tussen de woonwijken en de kernen is niet uitzonderlijk groot en kan dus 

gerust te voet, fiets, step afgelegd worden. Aangezien in de kernen en in de woonwijken de 

meeste kinderen (zie demografische gegevens) wonen, dient de focus in de eerste plaats op deze 

gebieden te liggen.  

Naast de woonwijken en verkavelingen zijn er nog vele woningen in de buitengebieden. Hier 

worden de afstanden naar de kernen groter en de weginfrastructuur is weinig aangepast voor 

voetgangers en fietsers. Zeker wetende dat deze wegen ook veel gebruikt worden door 

landbouwvoertuigen. In de buitengebieden is het belangrijk om veilige en voldoende 

verbindingen te ontwikkelen zodat kinderen en jongeren naar de woonkernen en voorzieningen 

kunnen gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Masterplan kindvriendelijke publieke ruimte Hoogstraten, deel 1, analyse, eindversie  – Kind & Samenleving                                                                   15 

 

Vaststelling 6.  

Nood aan meer groen in de publieke ruimte.  
 

Het werken aan aantrekkelijke groene ruimten zorgt voor het beleefbaarder en gezonder maken 

van de publieke ruimte voor kinderen en jongeren.  Het zijn bovenal goede en inspirerende 

ruimten om avontuurlijk en natuurlijk spel te stimuleren. Koppelen we daarbij de diversiteit van  

fauna en flora, dan kunnen kinderen en jongeren veel leren over de natuur. Het voorzien van 

voldoende groene ruimten in de woonomgevingen, zorgt tevens ook voor meer gezonde 

woonomgevingen en ademruimte voor kinderen en jongeren.  Wat dan weer inspeelt op een 

betere klimaatbestendige woonomgeving.  

De stad Hoogstraten heeft nood aan het vergroenen van de publieke ruimte. Deze conclusie 

kunnen we duidelijk halen uit De Groeninventaris. De Groeninventaris1 inventariseert de huidige 

toestand van de bestaande openbare groene ruimten. En koppelt deze enerzijds aan 

groennormen die door Vlaanderen naar voor worden geschoven en anderzijds aan noden van 

verschillende doelgroepen.  

Voor dit masterplan kindvriendelijke publieke ruimte nemen we onderstaande conclusies uit De 

Groeninventaris mee in de verdere uitwerking van de studie. 

• Er is nood aan een grotere diversiteit aan groen, een betere bereikbaarheid ervan en het 

wegwerken van tekorten aan groene ruimten. 

• Niet elke deelgemeente scoort goed op de vooropgestelde groennormen van de Vlaamse 

overheid. In Wortel, Meer en Hoogstraten is het grootste tekort aan groen in de 

woonomgevingen. 

• Er is een algemeen tekort aan groene ruimten en een goede bereikbaarheid ervan.  

• Er is een tekort aan grote parken. 

• De bestaande grote groene open ruimten moeten beter bereikbaar en toegankelijk 

gemaakt worden.   

• Bij nieuwe verkavelingen moet er meer aandacht gaan naar groene publieke 

woonomgevingen. (Het aandeel particulier groen wordt kleiner, waardoor de nood aan 

kwaliteitsvol openbaar groen noodzakelijk is).  

 

 
 
 
 
 

 
1  

 

 

 

 

Achtergrond en duiding vanuit de Groeninventaris. 

Vanuit de Vlaamse Overheid wordt er een norm (Mina-norm) vooropgesteld. Deze norm bepaalt 

dat er verschillende types groen (functieniveau) noodzakelijk zijn voor een gemeente of stad. 

Hieraan wordt een richtlijn gekoppeld over hoe groot deze verschillende types groen dienen te 

zijn.  Elke inwoner zou dan op een minimum afstand moeten wonen.  

NORM (AFSTAND TOT GROEN) 

Functieniveau Maximumafstand Minimumareaal 

Woongroen < 150 m   

Buurtgroen < 400 m > 1 ha (0,5 hectare gehanteerd) 
Wijkgroen < 800 m > 10 ha (park: > 5 ha) 

Stadsdeelgroen < 1600 m > 30 ha (park: > 10 ha) 

Stadsgroen < 3200 m > 60 ha 
Stadsgroen (stadsbos) < 5000 m > 200 ha 

 

PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING IN HOOGSTRATEN DIE TOEGANG HEEFT TOT DE VERSCHILLENDE TYPE GROEN  

Woonkern Gemeent
e 

Hoogstraten Meerle Meer Wortel Meersel-
Dreef 

Woongroen 97% 97% 97% 97% 97% 88% 

Buurtgroen > 0,5ha 39% 51% 70% 55% 1% 0% 

Buurtgroen >1ha 19% 25% 19% 0% 1% 0% 

Wijkgroen 14% 0% 71% 0% 51% 0% 

Stadsdeelgroen 24% 1% 100% 7% 100% 33% 

Stadsgroen 91% 86% 100% 100% 100% 100% 

Stadsbos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Enkele conclusie van De Groeninventaris  

• Bij nieuwe verkavelingen moet er uitgekeken worden dat er binnen de verdichting toch 

ruimte overblijft voor groen. 

• Buurtgroen in Hoogstraten is vaak kleiner dan de vooropgestelde 0,5 ha.  

• Er is een significant tekort aan grotere parken. Hoogstraten voldoet niet aan de norm voor 

wijkparken (>10 ha). Bijvoorbeeld bewoners rond het zuidwestelijke kant van Hoogstraten,  

moeten meer dan 5km rijden om bij een natuurgebied te komen.  
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NORM (OPPERVLAKTE PER INWONER) 

De Groeninventaris analyseert ook het aantal m² groen per inwoner. Oppervlaktenormen stellen 

een streefwaarde voor het aantal vierkante meter dat er per inwoner moet zijn per woonkern. Zo 

stelt de norm dat dichtbevolktere gebieden meer groen per inwoner nodig hebben dan de 

landelijke gebieden. 

 
Stedelijke categorie Oppervlakte groen per 

inwoner 

Grootstedelijk gebied 30 m²/inwoner 

Regionaal stedelijk gebied 25 m²/inwoner 

Structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 20 m²/inwoner 

Kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau 15 m²/inwoner 
Buitengebied 10 m²/inwoner 

 

 

 

M² GROEN PER INWONER IN HOOGSTRATEN 

 
Woonkern Oppervlakte in m² Inwoners binnen 

bebouwde kom 
m² Groen per 

inwoner 
Streefwaarde 

Vlaanderen 

Hoogstraten-Minderhout 120.480 m² 11 104 10,9 m²/inw 15 m²/inw 

Meerle 29.934 m² 1 537 19,5 m²/inw 10 m²/inw 

Meer 6.424 m² 2 135 3,0 m²/inw 10 m²/inw 

Wortel 4.183 m² 1 476 2,8 m²/inw 10 m²/inw 

Meersel-Dreef 7.646 m² 557 13,7 m²/inw 10 ²/inw 

 

Enkele conclusies van De Groeninventaris  

• Drie van de vijf deelgemeenten behalen de norm niet: Hoogstraten, Meer en Wortel. 

• Hoogstraten heeft 4,5 hectare groen oppervlak tekort binnen het woongebied. Dit is een 

significant oppervlakte. In de toekomst zal dan ook gezorgd moeten worden dat er 

ingelopen wordt op dit tekort.  

• Meer en Wortel hebben weinig openbare ruimte, hierdoor hebben ze ook een zeer 

beperkte oppervlakte. Ze hebben ongeveer 7m2  groen te weinig per inwoner, dit komt 

overeen met een tekort van 1,5 hectare voor Meer en 1 hectare voor Wortel. 
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Vaststelling 7. 

Kinderen en jongeren onderweg. 

Fietsinfrastructuur, oversteekplaatsen en 

schoolomgevingen dienen verder prioritair 

behandeld te worden.  

 
Op basis van de kaart van de gevaarlijke wegen en de schoolbereikbaarheidskaarten blijkt 

duidelijk dat er verschillende cruciale oversteken en gevaarlijke wegen zijn in Hoogstraten. Ook 

het huidige mobiliteitsplan geeft aan dat er verschillende acties nodig zijn (en reeds gerealiseerd) 

om de fietsinfrastructuur en oversteekplaatsen te optimaliseren. Deze  gevaarlijke situaties zorgen  

ook voor een minder grote actieradius van kinderen en jongeren. Hoogstraten zet momenteel 

concreet in op het verkeersveiliger maken van de wegen en oversteekplaatsen voor kinderen en 

jongeren door: 

• Het School-straten project dat zorgt voor een veiliger en rustigere schoolomgeving. 

• De vrijliggende fietspaden langsheen de drukke wegen zorgen voor veilig fietsverkeer. 

• Het invoegen van een fietsstraat in Meer om de drukke N146 te vermijden 

• Fietssuggestiestroken indien een afgescheiden fietspad niet kan. 

• Politie en gemachtigd opzichters die jongeren helpen oversteken bij begin en einduren 

van de school. (Bijvoorbeeld aan de Vrijheid) 

• Tijdelijke signalisatie aan scholen. 

• De verschillende recreatieve en functionele fietsroutes 

Toch blijven de vele steenwegen en cruciale oversteekplaatsen voor kinderen en jongeren een 

moeilijk te nemen barrière. De kinderen en jongeren (en hun ouders) zullen meer geneigd zijn om 

binnen een veilige perimeter te blijven of ze worden eerder gebracht met de auto. Werken aan 

kindvriendelijke publieke ruimte wil zeggen dat de autonome actieradius van kinderen en 

jongeren dient vergoot te worden en/of gevrijwaard. Daarom is het nodig om in te zetten op  

veilige publieke ruimtes, routes en oversteekplaatsen. Het is een uitdaging om dus sterk in te 

zetten op het niet-gemotoriseerd verkeer. Zodat kinderen en jongeren veiliger en meer kunnen 

stappen en trappen. En dat ze dit ook later blijven doen.  

Het nieuwe mobiliteitsplan biedt de ideale gelegenheid om de mobiliteit door de ogen van 

kinderen en jongeren sterker te integreren. En anderzijds dienen bijkomende  acties verder 

uitgerold te worden. (vb. verder uitwerken van fietsstraten, alternatieve fietsroutes, verkeerslichten 

en duidelijkere keuzes voor stappers en trappers). 

  

Kaart van provinciale functionele en alternatieve  

fietsroutes.  

De stadsdiensten maakten een kaart in 

functie van de groeninventaris met hierop 

de gevaarlijke wegen. 

 

  
Een oude schoolbereikbaarheidskaart geeft de 

routes van naar school weer. Hierop staan ook 

verschillende cruciale kruispunten. 

Ook in het Mobiliteitsplan (momenteel in 

herziening) worden verschillende acties 

aangebracht om de fietsinfrastructuur te 

verbeteren 
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Schoolstraat in Minderhout. De verschillende 

schoolomgevingen staan op de planning. Er wordt gewerkt aan 

definitieve inrichting van de  Schoolstraat.  

Fietssuggestiestroken worden voorzien: Voor 

beginnende fietsers en grote groepen kinderen en 

jongeren zijn dit geen ideale oplossingen. Ook voor 

gezinnen met kinderen te fiets is dit niet evident.  

 

Politie helpt jongeren oversteken aan de Vrijheid 

   
Minderhoutsestraat. Een fietsparallelweg voor de N14. Een 

fietssuggestiestrook op een zeer recht stuk weg. Het autoverkeer 

moet hier vertraagd worden om van  volwaardige en veilige 

fietsparallelweg te kunnen spreken. 

Kruispunt aan de Vrijheid: Auto’s wachten op voetpad 

en fietspad 

Tijdelijke signalisatie aan school in Meerle. Een te beperkte 

ingreep om de jonge kinderen te beschermen. 
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Vaststelling 8.  

Weinig aantrekkelijke centrale ontmoetingspleinen 

in de woonomgevingen 

 
Het is opvallend hoe weinig aantrekkelijke pleinen er aanwezig zijn in de verschillende 

deelgemeenten in Hoogstraten.  Op deelgemeenteniveau heeft elke kern wel een soort centraal 

plein, maar deze wordt toch overheerst door parkeermogelijkheden. Wat opvalt zijn de vaak grote 

bomen op deze ruimten (vb. langsheen Vrijheid, dorpskern Wortel, dorpskern Meerle). Deze 

zorgen voor een zekere geborgenheid en natuurlijk karakter. Ook in de verschillende 

woonwijken en verkavelingen zijn er weinig tot geen centrale pleinen die gericht zijn op 

ontmoeting, ontspanning en spelen.  

Dergelijke centrale pleinen en pleintjes zijn belangrijk voor kinderen, jongeren en ook gezinnen. 

Het kunnen centrale ontmoetingsruimten zijn, vaak autovrij en ze geven een zekere centraliteit in 

de buurt of wijk. Dergelijke pleinen dienen niet altijd formele speelruimten te zijn. Het zijn pleinen  

voor verschillende leeftijden, waar kan gefietst, gestept, rondgehangen worden. Enkele 

speelaanleidingen kunnen geïntegreerd worden op de pleinen.  

Naar de toekomst toe zal het noodzakelijk zijn om bovenstaande afwegingen en noden te 

integreren in het ruimtelijk beleid. Dit vergt in eerste instantie een switch in denken over het 

gebruik van de publieke ruimte. Is er nood aan zoveel verharde ruimte en parkeerruimte? Hoe 

kunnen we de publieke ruimte zo inrichten dat bewoners meer te voet en met de fiets gaan? Is er 

ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten? Door de stem van kinderen en jongeren te 

integreren in het ruimtelijk beleid, kunnen deze vraagstukken mee gestalte gegeven worden. 

 

 

 

 

Enkele referentiebeelden 

De Vrijheid is een langgerekte handelszone, mobiliteitsknooppunt en tegelijkertijd ook een 

ontmoetingsruimte. Ze mist evenwel duidelijke ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spel. 

(boven) 

Ook in de andere deelkernen missen de centrale pleinen specifieke inrichting voor ontmoeting en 

spel. (onder)  
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Vaststelling 9 

Verschillende trekpleisters van Hoogstraten  

 
Hoogstraten bezit verschillende grotere en toeristische trekpleisters. Dit is een troef voor 

Hoogstraten. Dit zijn ruimten waar grote groepen kinderen en jongeren (al dan niet samen met 

hun begeleiders) gebruik van kunnen maken. Deze ruimten bieden potenties om verder uit te 

werken en in te spelen op bijvoorbeeld een sterker gezinsvriendelijk karakter, aantrekkelijker voor 

het jeugdwerk,….. 

Aangezien deze trekpleisters verspreid zijn over het volledige grondgebied van Hoogstraten is een 

goede bereikbaarheid en fietsbereikbaarheid aan de orde.  

Belangrijke trekpleisters. 

• De Mosten (recreatiegebied)  

• Cluster Begijnhof/ Vrijheid/kerk (handelscentrum en bezienswaardigheden) 

• De Mark en de verschillende natuurgebieden  

• Wortel Kolonie 

• Meersel-Dreef (grot en klooster) 

• Laermolen 

• Kapel Onze Lieve Vrouw van den Akker 

Daarnaast zijn er nog enkele trekpleisters gericht op sport en spel 

• Den Dijk 

• Sportsite Wereldakker 

• De verschillende speelzones in het bos.   

Onderwijsinstellingen 

• Klein seminarie 

• Vito 

• ASO Spijker 

• VTI Spijker  

• IKO 

• Academie voor Muziek en Woord 
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10.Kinderen wonen verspreid in de verschillende 

deelkernen.  
 

Kinderen en jongeren wonen hoofdzakelijk in de 6 kernen en woonwijken errond. Minderhout en 

Hoogstraten kennen de meeste kinderen en jongeren. In de buitengebieden wonen kinderen en 

jongeren meer verspreid. Daarnaast kunnen we opmerken dat ook langsheen de steenwegen wel 

wat kinderen en jongeren wonen.  

Kijken we naar de verschillende leeftijdsklassen kunnen we stellen dat  ook deze verspreid zijn 

over de verschillende deelkernen. In elke deelkern wonen er dus een deel kinderen en jongeren 

van de verschillende leeftijdscategorieën. 

In de verdere analyse van de  verschillende deelkernen wordt er per deelkeren de spreiding van 

het aantal kinderen en jongeren verder in kaart gebracht  

 

Aantal kinderen en jongeren voor het volledige grondgebied Hoogstraten. 

• 0-2 jarigen: 479 

• 3-6 jarigen: 948 

• 7-12 jarigen: 1413 

• 13-18 jarigen: 1280 

[Demografische gegevens maart 2020] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Spreiding van het aantal kinderen tussen 0-2 

jaar 

Spreiding van het aantal kinderen tussen 3-6 

jaar 

  
Spreiding van het aantal kinderen tussen 7-12 

jaar 

Spreiding van het aantal kinderen tussen 13-

18 jaar 
 

Brons: Demografische gegevens stadsdiensten Hoogstraten, 3 maart 2020 
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11. Participatie van kinderen en jongeren bij 

publieke ruimteprojecten 
 

Kinderen, jongeren en buurtbewoners  worden regelmatig bevraagd bij een (her)aanleg van een 

speelterrein. Er wordt op die momenten vooral gekeken naar de wensen van kinderen en 

jongeren. Hierdoor ontstaan verlanglijstjes. Er wordt aangegeven dat er een overkoepelde visie 

ontbreekt omtrent inspraak van kinderen jongeren bij de heraanleg van speelterreinen. 

Recent worden kinderen sterk betrokken bij het project School-straten. School-straten is op dit 

ogenblik actief in vier scholen en plant in de komende vijf jaar de andere schoolomgevingen. 

Tegelijkertijd is het ook inspirerend voor andere gemeenten en steden. In 2019 kreeg het de prijs 

van de verkeersveiligheid van de Vlaamse vereniging voor verkeersveiligheid. 

Kinderen en jongeren werden betrokken bij het participatietraject in functie van het label 

Kindvriendelijke stad. 

Bij andere publieke ruimte projecten worden kinderen en jongeren weinig of niet betrokken. Bij 

bijvoorbeeld de herinrichting van straten, nieuwe verkavelingen of ruimte rondom 

gemeenschapsvoorzieningen kunnen kinderen en jongeren zeker bevraagd worden. 
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3.Analyse per 

deelkern 
 

  



 

1.Hoogstraten 
 

Hoogstraten is de grootste 

kern met de meeste 

voorzieningen. We zien 

verschillende speel- en 

sportterreinen. De 

verschillende voorzieningen 

(scholen, jeugdwerk, 

sportruimten,…) zorgen 

ervoor dat er veel 

verplaatsingen en 

bewegingen zijn van –

kinderen en jongeren. 

Hoogstraten is tevens een 

belangrijk kruispunt van 

verschillende (functionele en 

alternatieve) 

fietsverbindingen. Enkele 

projectgebieden 

(Wereldakker, omgeving 

parochiezaal, Den Dijk) zijn 

ruimten die een belangrijke 

plek zijn in de leefwereld 

van kinderen en verdienen 

dus zeker een kindgerichte 

uitwerking te omvatten.  
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Spreiding van kinderen en jongeren 
 

 
 

 

De spreiding van het aantal kinderen en jongeren is in 

Hoogstraten relatief evenwichtig. Dit wil zeggen dat in 

de verschillende buurten en wijken kinderen en 

jongeren wonen en dit van verschillende leeftijden.  

 

De meeste kinderen en jongeren wonen in de 

woonwijken ten westen en oosten van de Vrijheid. 

Toch zien we ook een aanzienlijk deel kinderen die 

wonen langsheen deze belangrijke vervoersas . 

 

Voor de verdere uitwerking van kindvriendelijke 

publieke ruimte in Hoogstraten is een evenwichtige 

spreiding van maatregelen en acties dus zeker 

aangewezen.  
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Formele speel- en sportterreinen  

 

De deelgemeente Hoogstraten bezit 11 formele speelterreinen en één skateterrein. De meeste van de 

speelterreinen hebben een buurt of wijk gericht karakter. Ze zijn vaak gelegen op een perceeltje gelegen 

tussen en naast de woningen. De meeste van deze terreinen zijn klassiek ingericht. Dit wil zeggen dat er 

enkele speeltoestellen op een  valbodem staan. Een beperkt aantal terreintjes hebben ook een 

trapveldje, maar het aanbod aan sportachtige inrichting is beperkt. Er zijn twee terreinen die specifieker 

zijn. Namelijk het speelterrein Den Dijk en skateterrein aan de sportsite. Omwille van hun ligging en 

grootte zijn dit belangrijke terreinen die zeker verder ontwikkeld kunnen worden.  

 

 

Algemene uitdagingen formele speel, sport en ontmoetingsruimte 

• Een diverser aanbod aan formele, sport en bewegingsmogelijkheden. (natuurlijker, avontuurlijker, 

sportgericht, spelprikkels,….) 

• Stapsgewijs opwaarderen van buurt- en wijkterreintjes tot ontmoetingsruimten. Den Dijk, de 

Vrijheid  en voorplein zwembad opwaarderen tot stedelijke ontmoetingsruimten. 

• Meer specifieke ruimte voor tieners en jongeren. 

• Bijkomende toegankelijke sportinfrastructuur. 

  

   
   

   
Vele speelterreinen hebben hetzelfde karakter en type inrichting..  

 

 

  
 

 

  
Twee terreinen springen eruit. Het skateterrein/speelterrein aan Zwembad en het grotere speelterrein 

aan de Den Dijk.  



 

 

Masterplan kindvriendelijke publieke ruimte Hoogstraten, deel 1, analyse, eindversie  – Kind & Samenleving                                                                   27 

 

 

  Kenmerken Uitdagingen 

  Inplanting & 

bereikbaarheid 

Inrichting & Uitrusting  

1 Den Dijk, 

Gelmelstraat 

[Stadsniveau] 

Bereikbaar via twee 

toegangen 

(Gelmelstraat en 

Ganzendries) 

Goed gelegen aan de 

rand van 

woongebieden en 

natuur en open ruimte. 

 

Avontuurlijk ingericht. 

Verschillende speelmogelijkheden. 

 

 

• Deel van het terrein verdwijnt ten voordelen van nieuwbouw voor 

jeugdwerk. Hierdoor zullen ook veel buitenactiviteiten van de 

jeugdbeweging daar plaats vinden. 

• Natuur biedt kansen voor bijkomende speelmogelijkheden. 

• Toegankelijkheid naar de natuurlijke vallei van de Mark kan vergoot 

worden. 

• Op termijn kan er gestreefd worden naar een nieuw avontuurlijk 

speellandschap. 

• Bekijken of hier meer ruimte kan ontwikkeld worden voor sportachtig spel. 

2 Pottenbakkerstra

at 

Straatniveau/Buu

rtspeelterrein  

Bereikbaar via één 

toegang aan de 

Pottenbakkerstraat 

Gelegen aan achter- en 

zijkanten van huizen. 

Klassieke inrichting met enkele speeltoestellen, een 

trapveldje en een schuilhok. 

• Dient als buurtterrein behouden te blijven. 

• Hoe kan het in de toekomst een ruimte worden voor buurtbewoners met 

beperkte en eenvoudige speelmogelijkheden. 

• Buffering naar omwonenden blijft een aandachtspunt. 

3 Louis Domsstraat 

Buurtspeelterrein 

Bereikbaar via de Louis 

Domsstraat en een 

trage weg naar de 

Achtelsestraat 

Gelegen op een 

perceel tussen 

verschillende huizen  

Een groter perceel met 

meer mogelijkheden. 

Ingericht als een buurtterrein, maar gezien de oppervlakte 

kan het functioneren op een groter schaalniveau (voor de 

hele wijk). In de omliggende wijk is er immers geen ander 

speelterrein aanwezig. 

• Bekijken of het een upgrade kan krijgen tot een speelterrein voor de wijk. 

• Mogelijkheid bekijken of het een meer parkachtige invulling kan krijgen: 

betere toegankelijkheid, meer werken met natuur en avontuur 

speelelementen.  

• Buffering naar omwonenden als aandachtspunt. 

4 Thijsakker 

Buurtspeelterrein 

Binnengebied en 

gelegen aan 

achterkanten van 

huizen. 

Bereikbaar via 

verschillende trage 

wegen. 

Inrichting is klassiek. Enkele speeltoestellen op een 

valbodem. Vooral gericht op jongere kinderen. Trapveld is 

recent verkleind. 

• Buffering naar omwonenden blijft een aandachtspunt. 

• De buurt en wijk kent louter buurtspeelterreinen. Deze zijn vooral ingericht 

voor jonge kinderen. Voor tieners en jongeren is er weinig ruimte  

5 Burg. J. Van 

Aperenstraat 

Straatniveau/buu

rtspeelterrein 

Bereikbaar via de 

Burgemeester J. Van 

Aperenstraat. Gelegen 

op een perceel tussen 

twee huizen.  

Klassieke inrichting. Vooral gericht op de jongere 

kinderen. 

• Buffering naar omwonenden blijft een aandachtspunt.  

• Bekijken of er een doorsteek kan gemaakt worden richting de sportsite. 

• Oppervlakte en ligging zorgen ervoor dat inrichting niet spectaculair kan 

zijn. 

• Een ruimtelijke koppeling aan de Wereldakker zou een meerwaarde bieden. 

(vb. betere toegankelijkheid van dit speelterrein en Wereldakker).  

6 Slommerhof 

Buurtspeelterrein 

Bereikbaar via twee 

ingangen. Via trage 

Klassieke inrichting. Vooral gericht op de jongere 

kinderen. 

• Hoe kan een maximale toegang worden behouden via de twee toegangen. 

• Buffering naar omwonenden blijft een aandachtspunt. 

• Met kleine ingrepen een aantrekkelijk buurtterrein ontwikkelen.    



 

 

Masterplan kindvriendelijke publieke ruimte Hoogstraten, deel 1, analyse, eindversie  – Kind & Samenleving                                                                   28 

 

weg en via 

Slommershof. 

Binnengebied en deels 

gelegen langs 

achterkanten en 

zijkanten van huizen. 

7 Jaak Aertslaan 

buurtspeelterrein 

Goede bereikbaarheid 

en centrale ligging. 

Vooral gericht op 

passanten en 

bewoners van de 

seniorenhuisjes. 

Inrichting is  beperkt gezien de bevolkingssamenstelling 

van de omliggende bewoning. 

• Gezien de specifieke bevolkingssamenstelling kan het huidige 

inrichtingsniveau aangehouden worden. 

• Verdere inrichting voor de allerkleinsten en fitnesstoestellen moet bekeken 

worden met de verdere ontwikkeling van het voorplein van de sportsite. 

8 Hoefijzer 

Buurtspeelterrein 

Vooral goed en 

centraal gelegen voor 

de bewoners van de 

omliggende straat 

(Hoefijzer).  

Beperkte inrichting. 

Grote oppervlakte voorhanden. 

• De verdere ontwikkeling van het terrein dient hoofdzakelijk te staan in 

functie van de buurt. Verdere ontwikkeling dient met buurt bekeken te 

worden.  Verder kan er bekeken worden of op dit terrein meer ruimte is 

voor sport. 

9 Koolhof-Biesblok 

Buurtspeelterrein 

Gelegen op de hoek 

van een straat. Vooral 

gericht op de 

omliggende woningen 

Beperkte inrichting 

Goede groene basisstructuur 

• Gezien de beperkte bewoning rondom het terrein moet de verdere 

inrichting vooral gericht zijn op de noden van de buurt. 

10 Mouterijstraat 

Buurtspeelterrein 

 

Gelegen in een 

binnengebied. 

Buurtspeelterrein met 

enkele speeltoestellen.  

Beperkte inrichting. 

Vooral bereikbaar voor de omliggende bewoning.  

 

• Gezien de beperkte oppervlakte van het terrein en de nabijheid van 

woningen, is enkel een beperkte inrichting mogelijk.  

• Mogelijkheid tot ontwikkeling van een buurtpleintje met geïntegreerde 

speelmogelijkheden eerder dan een speelterrein omgeven door een 

afsluiting.  

 

11 Stede Akkers 

Wijkspeelterrein. 

Omwille van zijn 

centrale ligging wordt 

dit terrein meer dan 

alleen gebruikt door 

buurt en wijk.  

Zeer goede 

toegankelijkheid. 

 • Ontwikkeling van dit terrein moet samen bekeken worden met verdere 

ontwikkeling van de sportsite. De sportsite is immers een goede locatie om 

meer vrij toegankelijke sportgerichte en tienergerichte infrastructuur te 

voorzien. 

De ligging en de ruimte zorgen voor meer mogelijkheden. 

A Skateplein  

Stede Akkers 

Omwille van zijn 

centrale ligging wordt 

dit terrein meer dan 

alleen gebruikt door 

buurt en wijk.  

Zeer goede 

toegankelijkheid. 

Inrichting van skateruimte is basis en goed voor 

beginnende skaters. Ook het voorplein van het zwembad 

is beskatebaar. 

• Onderzoeken of Hoogstraten nood heeft aan uitgebreider skate-

infrastructuur. 

 

 



 

Spreiding van speel- en sportterreinen.  

Hoogstraten heeft vooral buurtspeelterreinen. De twee grotere terreinen (Den Dijk en de sportsite 

Wereldakker hebben een groter schaalniveau (uitstraling voor heel Hoogstraten) en zijn 

tegelijkertijd ook belangrijk voor de kinderen uit de buurt.   

Kijken we naar de spreiding van het aantal speel- en sportterreinen in Hoogstraten kunnen we 

stellen dat: 

• Ten westen van de Vrijheid is er een goede spreiding van het aantal speelruimten.  

• Ten oosten van de Vrijheid is er een zone (gele arcering ) met een tekort aan formele 

speelkansen voor buurt en wijk. Dit wordt nog eens versterkt door een moeilijke 

bereikbaarheid van de bestaande speelterreinen door verschillende grote wegen en de 

moeilijke oversteekbaarheid ervan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de spreiding te berekenen stellen we volgende richtlijnen  

voorop: 

• Terreinen op straatniveau: voor kinderen in de directe 

nabijheid.  

• Terreinen op buurtniveau: actieradius 300m (kinderen 

tussen 6 en 12 jaar) zouden hier alleen of onder 

begeleiding te voet, fiets step naar toe moeten kunnen. 

• Terreinen op wijkniveau: actieradius 600m. kinderen 

(vanaf 12 jaar) zouden hier alleen of onder begeleiding te 

voet, fiets, step,… naar toe moeten kunnen. 



 

 

Pleinen  

 

Hoogstraten beschikt over weinig pleinen waar kinderen, jongeren en buurtbewoners elkaar 

kunnen ontmoeten. Er is geen echt gemeenteplein. Onderstaande pleinen bieden wel veel 

potenties. 

De Vrijheid kan aanzien worden als een langgerekt stedelijk plein met enkele strategische 

ruimten zoals de omgeving van het Klein Seminarie, omgeving kerk, gemeentehuis, Van 

Aertselaerplein. Het is echter moeilijk om van een volwaardig plein te kunnen spreken, aangezien 

hier nog veel doorgaand verkeer aanwezig is. Deze zone biedt wel potentie om verder te 

ontwikkelen met speel- en ontmoetingskansen. Ook de oversteekbaarheid en fietsmogelijkheden 

van en langsheen de Vrijheid is beperkt. Deze omvangrijke zone biedt ook mogelijkheden om het 

tekort aan groene ruimte in Hoogstraten weg te werken. 

Aansluitend is het plein aan de Gravin Elisabethlaan. Ook dit groene plein biedt weinig 

mogelijkheden voor kinderen en jongeren. En kan in de toekomst een belangrijke rol spelen in het 

ruimtelijk beleid. 

Daarnaast is er nog het voorplein van het zwembad. Dit kan aanzien worden als een plein. Er is 

ook een speelruimte en er zijn skatemogelijkheden  geïntegreerd in de publieke ruimte. Gezien de 

ligging, bereikbaarheid en ruimtelijke mogelijkheden kan deze ruimte verder ontwikkeld worden. 

Ook hier zijn mogelijkheden om dit plein sterker te vergroenen.  

 

Uitdagingen 

• Integreren van speelse elementen op pleinen.  

• Ontwikkelen tot volwaardige pleinen met meer aandacht voor ruimte voor tieners en 

jongeren. 

• De Vrijheid als dé centrale ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren. 

• De verschillende pleinen bieden de mogelijkheid om sterker in te zetten op het vergroten 

en vergroenen van de publieke ruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De vrijheid is met zijn uitgestrektheid, 

vele handelszaken en voorzieningen 

één van de belangrijkste structuren. 

Deze ruimte biedt veel mogelijkheden 

om verder in te zetten op 

kindvriendelijke publieke ruimte. 

 

 

 

 

  
 Ook het plein aan de Gravin 

Elisabethlaan biedt mogelijkheden om 

te werken aan speel, sport- en 

ontmoetingskansen 

  
Het voorplein aan het zwembad als interessante locatie voor kinderen, tieners en 

ouders. 
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Groene ruimten  
 

De groene ruimten in Hoogstraten kunnen we als volgt typeren.   

Resterende kleine veldjes en groene ruimten in woongebieden. De laatste jaren zijn  

verschillende van deze terreinen opgevuld door nieuwe woonontwikkelingen. Waardoor er minder 

‘ademruimte’ en ruimte om te spelen en ravotten overblijft.   

Verder zijn er ook grotere groene ruimten: gebied Den Dijk, Begijnhof, rondom Sint-

Katharinakerk, omgeving parochiezaal, groene ruimte aan de Gravin Elisabethlaan, de natuurlijke 

vallei van de Mark en de vele velden ten westen van de woonkern van Hoogstraten. Dit zijn 

belangrijke ruimte om te spelen, recreëren,…. 

Ten oosten van de kern van Hoogstraten is de omgeving van de Laermolen en het Stipstappenpad 

een aantrekkelijke ruimte om verder te ontwikkelen als belangrijke groene ruimte voor de 

inwoners van Hoogstraten.  

Verder blijkt uit De Groeninventaris (zie achtergrond) dat: 

• een laag percentage van de bevolking in Hoogstraten toegang heeft tot buurtgroen 

(>1ha), wijkgroen en stadsdeelgroen; 

• er een tekort is van ongeveer 4m² groen per inwoner. 

 

Uitdagingen  

• De grote groene ruimten bieden kansen om sterk in te zetten op thema’s als spelen en 

verpozen in de natuur, natuureducatie, spelen met water.  

• Ook de resterende kleine groene ruimten hebben hun belang voor kinderen. Hier kunnen 

ze dicht bij huis ravotten en de natuur ontdekken. Het vrijwaren van groene ruimten binnen 

de verschillende bestaande woonomgevingen is een uitdaging.  

• Betere toegang tot buurt, wijk- en stadsdeelgroen voor meer inwoners van Hoogstraten. 

• Meer oppervlakte toegankelijke groene ruimte per inwoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond: cijfers uit de groeninventaris  

PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING IN HOOGSTRATEN DIE TOEGANG HEEFT TOT DE VERSCHILLENDE TYPE GROEN  

Woonkern Gemeente Hoogstraten-
Minderhout  

Woongroen 97% 97% 

Buurtgroen > 0,5ha 39% 51% 

Buurtgroen >1ha 19% 25% 

Wijkgroen 14% 0% 

Stadsdeelgroen 24% 1% 

Stadsgroen 91% 86% 
Stadsbos 100% 100% 

Cijfers overgenomen uit De Groeninventaris. 

M² GROEN PER INWONER IN HOOGSTRATEN 

 
Woonkern Oppervlakte in m² Inwoners binnen 

bebouwde kom 
m² Groen per 

inwoner 
Streefwaarde 

Vlaanderen 

Hoogstraten-Minderhout 120.480 m² 11 104 10,9 m²/inw 15 m²/inw 

Cijfers overgenomen uit De Groeninventaris. 
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Begijnhof is ook voor kinderen en tieners een rustige plek in het centrum van Hoogstraten 

  
Groene ruimte Den Dijk als ideale speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren  

   
Twee resterende binnengebieden in een woongebied in Hoogstraten. Deze zorgen voor 

ademruimte en ruimte voor informeel spel. 
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Mobiliteit  & Verbindingen  
 

Schoolomgevingen  

Hoogstraten werkt met het project School-straten aan oplossingen om de mobiliteit rondom 

scholen meer af te stemmen op kindermaat. Dit is een lopend project.  

Basisschool Klein Seminarie: Op de planning in een later schooljaar. 

Spijker: Testfase afgelopen. Volgende acties worden permanent. 

1. Het Spijker behoudt de schoolstraat in de Antoon de Lalaingstraat 

2. De enkele richting in de Antoon de Lalaingstraat blijft, met extra ruimte voor fietsers en 

stappers op de weg. 

3. Samen zoeken we nog naar bijkomende veiligheidsmaatregelen voor de hinder van 

omrijdend autoverkeer op te vangen voor fietsers en stappers. 

Woonstraten  

De grote woongebieden van Hoogstraten bevinden zicht ten oosten en westen van de steenweg 

N14. Deze straten in de woonwijken hebben een zeer klassiek patroon. De straten zijn vaak 

breed gedimensioneerd met veel ruimte voor het gemotoriseerd verkeer. Opvallend is dat er 

weinig woonerven voorzien zijn.  

 

Fietsinfrastructuur & oversteekplaatsen 

Op sommige momenten wordt de kern van Hoogstraten overspoeld door fietsende jongeren.  Er 

wordt veel gefietst van en naar school, jeugdbeweging,…. We zien ook dat de fietsinfrastructuur 

verschillende vormen aanneemt: gescheiden fietspaden, geschilderde fietspaden, 

fietssuggestiestroken.  Uit de schoolbereikbaarheidskaart blijkt dat er veel kruispunten en routes 

aangeduid zijn als knelpunten en aandachtspunten. Deze kaart zou opnieuw moeten worden 

geanalyseerd en opgenomen in het mobiliteitsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
In de vele brede en rustige woonstraten kan op termijn meer ruimte ontwikkeld worden voor 

spelende kinderen, fietsers, kleinschalige spelprikkels en ontmoetingsruimte. 

  
Afgescheiden fietspad wordt 

fietssuggestiestrook: niet ideaal voor 

kinderen, gezinnen met kinderen en 

jongeren in groep. 

De parallelwegen als alternatief voor de N14 

  
Moeilijke oversteekplaatsen langsheen De Vrijheid. 
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Uitdagingen voor betere verbindingen  

De kern van Hoogstraten kent heel wat drukke wegen en deze zijn zeker voor jongeren 

belangrijke verbindingswegen.  Een deel van deze verbindingsroutes moeten verder versterkt en 

verkeersveilig gemaakt worden. Het versterken en verkeersveiliger maken hiervan dient zowel te 

gebeuren langsheen de drukke wegen (N14, N124) als langsheen de parallelle wegen en routes 

(o.a. Lindendreef, Minderhoutsestraat, Leemstraat en Gravin Elisabethlaan).  Mits verdere 

uitwerking zijn deze parallelwegen zijn goede alternatieven om de N14 en N124 te vermijden.  

Daarnaast stellen we ook vast dat er enkele missing links zijn die voor een goede en veilige 

verbinding in de weg staan.  

• Missing links langsheen parallelle route ten westen van de N14. 

• Missing link tussen Den Dijk, Laermolen en Kapeldreef. 

De verschillende trage wegen en paadjes zijn noodzakelijk verbindingen in de verschillende 

wijken. Deze dienen dus behouden te blijven en veilig te worden ingericht. Veel aandacht dient te 

gaan naar een veilige aansluiting van de trage wegen naar de omliggende straten.   
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2.Wortel 
 

Wortel is samen met Meersel-Dreef de kleinste deelkern van 

Hoogstraten. De formele speelterreinen zijn beperkt. Er is één 

buurtspeelterrein en een kleinere speelse passageplek met een 

wadi. De verschillende voorzieningen (school, jeugdhuis, 

bibliotheek) zijn gesitueerd in de kern van Wortel. Er kan gesteld 

worden dat de kern in twee wordt gedeeld door de N 124. 

Hierdoor is het voor jonge kinderen niet éénvoudig om van het 

zuidelijke deel van Wortel naar het noordelijke deel te gaan per  

fiets, te voet,…. Ten noorden van de kern bevindt zich de 

speelzone in het bos aan Wortel-Kolonie.  
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Spreiding van kinderen en jongeren 
 

 

 

 
 

 

Ook in Wortel is er een evenwichtige spreiding van 

het aantal kinderen. Zowel naar aantal als naar 

spreiding per leeftijdscategorieën.  

Ook langsheen de N124 woont een aanzienlijk aantal 

kinderen en jongeren.  

 

  

 

 

 



 

 

 

Formele speel- en sportterreinen  
 

Wortel heeft twee speelterreintjes. Een eerste klassiek buurtspeelterreintje aan de Pater 

Declerckstraat en een tweede recent speelplekje met wadi in de nieuwe verkaveling Ti Van 

Schellestraat. 

De kern en het zuidelijk deel van Wortel (ten zuiden van de Pastorijstraat) heeft geen 

buurtspeelterrein. De schoolspeelplaats, plein en ruimte achter jeugdhuis bieden potenties om in 

de toekomst te werken aan meer buurtgerichte speel- en ontmoetingsmogelijkheden. 

In Wortel is er geen sportgerichte infrastructuur van het type trapveldje, basket, ruimte om te 

leren fietsen,…. 

Wortel beschikt over een grote speelzone in het bos. Deze is buiten de dorpskern gelegen. Een 

goede bereikbaarheid naar deze speelzone is dus essentieel. 

 

 

Algemene uitdaging speel- en sportterreinen in Wortel 

• Bijkomende formele speelterrein voorzien in kern/zuidelijk deel van Wortel 

• Op termijn speelterrein aan de Pater Declerckstraat vernieuwen. 

• Voorzien van toegankelijk sportterreintje in Wortel. 

• Goede fietsbereikbaarheid van speelzone in Wortel Kolonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Speelterreintje Ti Van Schellestraat. Er werd geëxperimenteerd om met natuurlijke materialen en 

een beperkt aantal speeltoestellen toch een buurtspeelterreintje te ontwikkelen. 

 
Het buurtterreintje aan de Pater Decklerckstraat. Basisinrichting (één speeltoestel, bank, 

zandbak, banken). Op termijn dringt een vernieuwing op. 

  
Speelzone in het bos bij Wortel Kolonie. Grote zone waar op termijn bijkomende uitdaging mag 

geïntegreerd worden.  
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Overzicht speel- en sportterreinen in Wortel 

  Inplanting & 

bereikbaarheid 

Inrichting & Uitrusting 

1 Ti Van 

Schellestraat 

Straat/buurtniveau 

Goede ligging voor 

de buurtkinderen. 

Gelegen in woonerf 

en langsheen trage 

weg. Spelende 

kinderen kunnen dus 

ook gebruik maken 

van openbaar 

domein om te 

spelen. 

Eenvoudige inrichting op maat van de buurt. Met natuurlijke materialen 

(water, stenen en hout) wordt een kleine speelruimte ontwikkeld.  

 Uitdaging • Opvolgen van gebruik van wadi en hoe dit kan meegenomen worden bij  de ontwikkeling van 

andere groene ruimten en speelruimten. 

2 Pater 

Declerckstraat 

Gelegen tussen twee 

huizen. Groen buffer 

naar huizen. Goed 

gelegen voor de 

buurt. 

Eenvoudige inrichting. Kleine zandbak. Mooie groene omkadering.  

 Uitdaging • Opwaarderen tot een nieuw buurtspeelterrein.  

3 Speelzone in het 

bos (Wortel 

Kolonie) 

Ligging net te ver 

voor jonge kinderen 

uit Wortel. Maar 

speelzone heeft een 

stadsfunctie. En is 

gelegen in een 

groter natuurgebied. 

Kinderen kunnen zelf met het aanwezige boommateriaal hutten en kampen 

maken, spelen in het bos,….  

 Uitdaging  • Aangezien het een speelzone is die voor heel Hoogstraten dient te functioneren, zal vooral de 

bereikbaarheid en het veilig fietsen ernaartoe moeten bekeken worden. Daarnaast zal deze 

zone aantrekkelijk genoeg moeten blijven voor grote groepen kinderen en jongeren. 
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Spreiding van speel- en sportterreinen.  

• De twee speelterreinen bevinden zich in het noorden van Wortel. 

• Er zijn ook speelmogelijkheden in Wortel kolonie en haar speelzone in het bos. Deze zijn 

vooral gericht op iets oudere kinderen en op familie uitstappen. We kunnen deze niet als 

buurt of wijkspeelruimte beschouwen.  

• In het zuiden van Wortel (gele zone) bevinden zich geen speelruimten. Er zijn wel potenties 

om in dit gebied meer ruimte te voorzien voor de kinderen en jongeren uit Wortel. 

Voorbeelden zijn: twee pleinen, schoolspeelplaats, tuin achter jeugdhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie  

 

 

 

 

Om de spreiding te berekenen stellen we volgende richtlijnen  

voorop: 

• Terreinen op straatniveau: voor kinderen in de directe 

nabijheid.  

• Terreinen op buurtniveau: actieradius 300m (kinderen 

tussen 6 en 12 jaar) zouden hier alleen of onder 

begeleiding te voet, fiets step naar toe moeten kunnen. 

• Terreinen op wijkniveau: actieradius 600m. kinderen 

(vanaf 12 jaar) zouden hier alleen of onder begeleiding te 

voet, fiets, step,… naar toe moeten kunnen. 
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Pleinen 

 

Wortel heeft twee pleintjes. Een eerste is gelegen aan het Kerkpad (Vagebondplein) en een 

tweede aan Zandstraat/Worteldorp (Boomkes). Ze kunnen moeilijk als een ontmoetingsplein 

worden beschouwd. Er zijn geen speel, sport of specifieke ontmoetingsmogelijkheden. Nochtans 

zijn de twee pleinen centraal gelegen in de kern van Wortel en vlakbij verschillende voorzieningen 

(school, parochiezaal, jeugdhuis, bibliotheek). Een plein en een betere oversteekbaarheid van de 

N124 kan deze verschillende gemeenschapsfuncties met elkaar verbinden. 

Uitdaging 

• Verder ontwikkelen van deze twee pleintjes in functie van een ontmoetingsruimte voor 

het dorp.  

• Integreren van informele speelelementen in het plein. 

• Versterken van groen karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pleintje aan de Zandstraat (boven). 

Pleintje aan Zandstraat en pleinparking aan Kerkpad: Twee pleintjes met meer 

potenties om te werken aan spel en ontmoeting (onder). 
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Groene ruimten 
 

In de woonkern van Wortel zijn er weinig groen ruimten. De zone rondom de kerk en de twee 

pleintjes hebben een enigszins groen karakter. Maar dit is vooral siergroen. Hier is niet echt ruimte 

voorzien voor ontmoeting en spel. 

Achter het bestaande jeugdhuis komt er op termijn een groene ruimte vrij. Deze biedt 

mogelijkheden om openbaar te stellen en hier een bijkomende groene ruimte van te maken.  

In het oosten bevindt zich Wortel Kolonie. Een groot natuur en recreatiegebied met 

speelmogelijkheden voor kinderen. (o.a. speelzone in het bos). We kunnen twee cruciale zone 

onderscheiden. 

• De speelzone in het bos bevindt zich in het noorden. Een goede toegankelijkheid vanuit 

Wortel is belangrijk.  

• Ook de zone aan de boerderij is voor kinderen een aantrekkelijke en cruciale ruimte. Het is 

een toegangspoort tot Wortel-Kolonie. De omgeving rondom de boerderij is publiek  

toegankelijk.  

Verder blijkt uit de groeninventaris (zie achtergrond) dat: 

• Een laag percentage van de bevolking in Wortel toegang heeft tot buurtgroen (>0.5 ha en 

>1ha),  

• er een tekort is van ongeveer 7 m² groen per inwoner. 

 

Achtergrond: cijfers uit de groeninventaris  

PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING IN HOOGSTRATEN DIE TOEGANG HEEFT TOT DE VERSCHILLENDE TYPE GROEN  

Woonkern Gemeente Wortel 

Woongroen 97% 97% 

Buurtgroen > 0,5ha 39% 1% 

Buurtgroen >1ha 19% 1% 

Wijkgroen 14% 51% 

Stadsdeelgroen 24% 100% 

Stadsgroen 91% 100% 

Stadsbos 100% 100% 

M² GROEN PER INWONER IN HOOGSTRATEN 

 
Woonkern Oppervlakte in m² Inwoners binnen 

bebouwde kom 
m² Groen per 

inwoner 
Streefwaarde 

Vlaanderen 

Wortel 4.183 m² 1 476 2,8 m²/inw 10 m²/inw 

 

 

  
Zone achter het jeugdhuis en gelegen in de kern van Wortel biedt potenties. 

  
Wortel-Kolonie is een aantrekkelijk recreatie en natuurgebied voor kinderen en jongeren.  
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Mobiliteit & verbindingen  

 

Schoolomgevingen 

Wortel kent één school, de Wijsneus. De school heeft twee sites. Eén ten noorden van de N124 

(aan het kerkpad) en een tweede ten zuiden van de N124 (aan Rooimans). De beide sites zullen op 

termijn verder opgepakt worden binnen het project School-straten. De schoolspeelplaats aan de 

Rooimans is grotendeels gelegen aan de straatkant. Dit biedt mogelijkheden om te werken aan 

het eventueel (deels) openstellen voor de buurt.  

 

  
Schoolomgeving aan Rooimans (boven). Schoolomgeving aan het kerkpad (onder). 

 

Woonstraten 

Ook Wortel heeft een zeer klassieke inrichting van de woonstraten. Er zijn geen woonerven. 

Nochtans is dit voor een deelgemeente als Wortel zeker mogelijk. In de woonwijken is er immers 

niet veel doorgaand verkeer.  

Fietsinfrastructuur & oversteekplaatsen 

Aandachtspunten voor Wortel zijn: 

• De kruispunten ter hoogte van N124 

• Een goede en veilige fietstoegankelijkheid vanuit Wortel-dorp naar Wortel kolonie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitdagingen voor betere verbindingen. 

Voor de verbetering van de verbindingen voor kinderen en jongeren dient er gefocust te worden 

op twee zones.  

• Een eerste heeft betrekking op het veiliger en bereikbaarder maken van de speelzone in 

Wortel-Kolonie en Wortel-Kolonie zelf. En dit zowel vanuit de kern van Wortel als vanuit de 

andere kernen van Hoogstraten.  

• Een tweede omgeving die meer aandacht nodig heeft, is de kern van Wortel en de 

oversteekbaarheid van de N124.  

• De verschillende trage wegen en paadjes zijn noodzakelijke verbindingen in de 

verschillende wijken. Deze dienen dus behouden te blijven en veilig te worden ingericht. 

Veel aandacht dient te gaan naar een veilige aansluiting van de trage wegen naar de 

omliggende straten.   
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3.Minderhout

 
 

 

Minderhout wordt gekenmerkt door 

een compacte kern langsheen de N14 

en verschillende woongebieden 

eromheen.  Er zijn verschillende speel- 

en sportterreinen verspreid over het 

grondgebied. Langsheen de randen van 

het woongebied kunnen we twee 

noordzuidgerichte fietsroutes 

onderscheiden. Deze zijn een alternatief 

voor de drukke en gevaarlijke N14. 
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Spreiding van aantal kinderen en jongeren 
 

 

 

  

 

De spreiding van het aantal kinderen en jongeren 

in Minderhout is verschillend per leeftijdscategorie. 

De jongste groep situeert zich hoofdzakelijk in het 

zuidelijk deel van Minderhout. De oudste groep 

(13-18 jaar) is het meest vertegenwoordigt ten 

westen van de N14. De groep (3-6 jaar) en (7 tot 12 

jaar) zijn relatief evenwichtig verspreid. 

  

 

 

 

 



 

Formele speel- en sportterreinen 

  
Minderhout heeft 8 speel- en sportterreinen. Net zoals in de andere deelgemeenten zijn deze 

klassiek ingericht. De meeste terreinen hebben een buurt- en wijkkarakter. Het zijn geen grote 

terreinen en zijn gericht op de kinderen uit de omliggende buurt of wijk.   

De terreinen aan de Torenakker en Schoolstraat hebben een grotere oppervlakte. De inrichting 

van de speelterreinen zijn  eenvoudig met enkele toestellen op een valbrekende bodem. De 

sportmogelijkheden zijn beperkt. Er is een sportterreintje aan de Schoolstraat en de Treslong. 

Verder is er aan het terrein in Venhoef ook een trapveldje voorzien. Het sportterrein aan Treslong 

kon tijdelijk worden ingericht als sportterrein. Maar wordt mogelijks terug een bouwkavel. In de 

woonwijken ten oosten van de N14 zijn er op termijn aldus geen sportterreintjes meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Twee sportterreintjes (Schoolstraat en Treslong). 

  
Speelterrein aan de Carolinestraat en Nieuw buurtpleintje in Hooiopper 

 

 

 

 
Speel- en sportterrein aan de Torenakker 
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  Kenmerken Uitdagingen 

  Inplanting & bereikbaarheid Inrichting & Uitrusting  

1 Torenakker Gelegen tussen woonkavels. 

Bereikbaar vanaf de straatkant. 

Meer wijkgericht. 

Klassieke inrichting. Groter terrein 

 

Behouden van huidig karakter. Een van de iets grotere terreinen in 

Minderhout, dus heeft zeker zijn meerwaarde om hier blijvend te investeren. 

Op termijn kan er meer aandacht gaan naar inrichting gericht op tieners.  

2 Hooiopper Gelegen op een stukje grond op het 

einde van een nieuwe verkaveling.  

Beperkte oppervlakte. Vooral gericht op 

de bewoners van de straat. 

Gelegen net naast woningen in een dense 

woonverkaveling. 

Groenaanleg en een avontuurlijke 

zitbank. 

Geen formele speelvoorziening 

 

De straat is doodlopend. Hier kan zeker op gespeeld worden of als woonerf 

ingericht worden, zodat de beperkte ruimte van het speelterrein kan 

uitgebreid worden met spelen op straat.  

3 Veldstraat/Venhoef Centraal gelegen tussen verschillende 

woonbuurten.  

Trapveldje: grasveld en 

vangnetten. 

Klein speelterrein: enkel voor de 

allerkleinsten. 

Grasveld en heuvels als informele 

speelruimte. 

Speelterreintje is zeer krap bemeten. Zeker gezien de nieuwe 

woonontwikkelingen die er nog gepland zijn.  

Trapveld kan verder ingericht worden met voetbaldoelen en ander 

sportgerichte inrichting (parcours, rekstokken,…) 

 

4 Treslong Centraal en goed gelegen terrein voor 

buurt en wijk. Gelegen langsheen een 

autoluwe straat.  

Verschillende speeltoestellen. 

Ook een sportterrein aanwezig  

• Er komt mogelijks een bebouwing op de plaats van het trapveldje. 

Sportmogelijkheden zullen dan opgevangen moeten worden.  

• Een nieuwe bijkomende buffer is nodig naar de nieuwe bebouwing. 

• Mogelijkheid om van Treslong een woonerf te maken 

5 Carolinestraat Gelegen op de hoek van een straat. 

Goede ligging voor de buurt.  

Klassieke inrichting  

Gericht op jonge kinderen in de 

buurt  

Behouden  

6 Vekenakker Laatste kavel van woonwijk. 

Enkele achterkanten van woningen 

grenzen aan toekomstig speelterrein. 

  Ontwikkelen van klein speellandshap en ontmoetingsruimte voor de buurt. 

Voldoende buffer naar buren. 

• Met wat kleine niveauverschillen,  groenaanplantingen en houten 

balken kan een klein speellandschap ontwikkeld worden. 

7 Sportterrein aan de 

Schoolstraat 

Centraal gelegen in de kern van 

Minderhout, nabij school, jeugdwerk en 

veel woningen. 

Groene ruimte met enkel een 

voetbalgoal aanwezig 

• Kan verder ontwikkeld tot speel- en sportruimte met meer uitstraling.  

• Onderzoeken of een bijkomende speelruimte hier mogelijk is.  

8 Minderhoutdorp 54 Binnenpleintje  Geen spel of 

ontmoetingselementen aanwezig  

Verder te ontwikkelen met de buurt. 
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Spreiding van speel- en sportterreinen en de theoretische bereikbaarheid  

Minderhout kent een goede spreiding van het aantal speel- en sportterreinen. Het is voornamelijk 

de kern en het zuidelijk deel dat een tekort (gele zone) heeft aan formele speel- en sportruimten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de spreiding te berekenen stellen we volgende richtlijnen  

voorop: 

• Terreinen op straatniveau: voor kinderen in de directe 

nabijheid.  

• Terreinen op buurtniveau: actieradius 300m (kinderen 

tussen 6 en 12 jaar) zouden hier alleen of onder 

begeleiding te voet, fiets step naar toe moeten kunnen. 

• Terreinen op wijkniveau: actieradius 600m. kinderen 

(vanaf 12 jaar) zouden hier alleen of onder begeleiding te 

voet, fiets, step,… naar toe moeten kunnen. 
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Pleinen, groene ruimten en natuur. 

 
Enkel het dorpsplein in Minderhout kan aanzien worden als een echt plein. Omwille van de 

parkeermogelijkheden zijn de  belevings- en gebruiksmogelijkheden van dit plein eerder beperkt. 

Nochtans biedt deze ruimte potenties om het betekenisvollere ruimte van te maken.  De naburige 

groene ruimte rond de pastoriewoning, het voetbalveldje en de schoolomgeving bieden 

mogelijkheden om de kern te herwaarderen.   

Verder zijn er nog:  

• Her en der in de woonwijken bevinden zich kleinere groene ruimten (braakliggend of 

gebruikt voor landbouw).  

• De groene ruimte aan de Kapeldreef is een unieke ruimte in Minderhout.   

• De grote groene ruimten bevinden zich ten oosten en westen van de woongebieden.  

Verder blijkt uit De Groeninventaris (zie achtergrond) dat: 

• Een laag percentage van de bevolking in Minderhout toegang heeft tot buurtgroen (>1ha), 

wijkgroen en stadsdeelgroen; 

• Er een tekort is van ongeveer 4m² groen per inwoner. 

 

  

Dorpsplein in Minderhout: mooie bomen, siergroen, maar een weinig gebruiksvriendelijke 

ontmoeting- en speelruimte voor kinderen en jongeren.  

Omgeving van de Kapeldreef heeft een pittoresk karakter. En het is ook een stopplaats voor vele 

fietsers.  

 

 

 

 

Achtergrond: cijfers uit de groeninventaris  

PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING IN HOOGSTRATEN DIE TOEGANG HEEFT TOT DE VERSCHILLENDE TYPE GROEN  

Woonkern Gemeente Hoogstraten-
Minderhout  

Woongroen 97% 97% 

Buurtgroen > 0,5ha 39% 51% 

Buurtgroen >1ha 19% 25% 

Wijkgroen 14% 0% 

Stadsdeelgroen 24% 1% 

Stadsgroen 91% 86% 
Stadsbos 100% 100% 

 

M² GROEN PER INWONER IN HOOGSTRATEN 

 
Woonkern Oppervlakte in m² Inwoners binnen 

bebouwde kom 
m² Groen per 

inwoner 
Streefwaarde 

Vlaanderen 

Hoogstraten-Minderhout 120.480 m² 11 104 10,9 m²/inw 15 m²/inw 

 

Cijfers overgenomen uit de Groeninventaris. 

. 
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Mobiliteit & oversteekplaatsen 

 

De langgerekte structuur van de woonwijken langsheen de N14 heeft zowel voor als nadelen. De 

woonwijken zijn hierdoor enigszins gescheiden van het drukke verkeer. De woonwijken in 

Minderhout zijn niet zodanig groot dat verplaatsingen te voet en met de fiets onmogelijk zijn. De 

straten in de woonwijken hebben zoals in vele woonwijken van Hoogstraten een zeer breed 

straatprofiel én een zeer stenig karakter. Er zijn weinig woonerven in de woonwijken. Nochtans 

zijn er verschillende doodlopende straten in Minderhout.  

De N14 is voor kinderen en jongeren geen evidente steenweg om over te steken en om 

langsheen te fietsen. Op strategische oversteekplaatsen (vb aan Minderhoutdorp en Schoolstraat) 

ontbreken ook veiligere oversteekplaatsen. 

Parallel met de N14 zijn de Minderhoutsestraat (ten westen van de N14) en de 

Witherenweg/Castelréweg/Lage weg) alternatieven voor het fietsverkeer. Fietsvoorzieningen 

moeten hier optimaal zijn. 

De schoolomgevingen in Minderhout maken deel uit van het project School-straten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Verschillende woonwijken in Minderhout hebben een breed en rechtlijnig straatprofiel, vooral 

gericht op doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Er zijn ook weinig woonerven in Minderhout. 

 

 
Fietsinfrastructuur en oversteekbaarheid ter hoogte van Schoolstraat (kern van Minderhout) zijn 

onvoldoende voor kinderen, gezinnen, jongeren die te voet of met de fiets onderweg zijn.   

 

  
De Minderhoutsestraat en de Castelréweg als alternatieve fietsroutes voor de N14. 
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Uitdagingen voor betere verbindingen. 

 

Voor Minderhout is het nodig om vooral te focussen op de parallelwegen van de N14. Deze 

verbindingen dienen verder uitgerust en ingericht te worden zodat groepen kinderen en jongeren 

vlot en veilig doorheen de verschillende woonwijken kunnen fietsen. Op deze manier kan het ook  

uitgroeien tot een volwaardig en veilig alternatief voor de N14 om van en naar het centrum van 

Hoogstraten (met haar vele voorzieningen voor kinderen en jongeren) te fietsen.  

Bijkomend is het veilige en vlot verbinden van deze parallelle wegen met de twee 

schoolomgevingen een must. De herinrichting van de Schoolstraat is hierbij een eerste stap.   

Een bijkomend aandachtspunt is een missing link tussen Kapeldreef, Laermolen en de site van Den 

Dijk. Dit kan een belangrijke recreatieve as worden.  

De verschillende trage wegen en paadjes zijn noodzakelijk verbindingen in de verschillende 

wijken. Deze dienen dus behouden te blijven en veilig te worden ingericht. Veel aandacht dient te 

gaan naar een veilige aansluiting van de trage wegen naar de omliggende straten.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Masterplan kindvriendelijke publieke ruimte Hoogstraten, deel 1, analyse, eindversie  – Kind & Samenleving                                                                   51 

 

4. Meerle 
 

 

Meerle heeft een compacte woonkern met enkele woonlinten langsheen de grotere wegen ( N14 

en Chaamseweg). De voorzieningen (school, jeugdhuis, jeugdwerk) zijn gelegen in de kern en 

allemaal op fiets en wandelafstand. Meerle heeft drie speelterrein verspreid over de woonwijken. 

Kinderen en jongeren die langsheen de Chaamseweg en de N14 wonen hebben minder publieke 

speel- en sportruimten in hun buurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Masterplan kindvriendelijke publieke ruimte Hoogstraten, deel 1, analyse, eindversie  – Kind & Samenleving                                                                   52 

 

Spreiding van aantal kinderen en jongeren 
 

Ook in Meerle kunnen we stellen dat de kinderen en jongeren verspreid wonen over de 

verschillende woongebieden. En dit voor de verschillende leeftijdsklassen. Eén groep springt eruit. 

De groep 7-12 jarigen concentreert zich iets meer in de buurt rond de Burgemeester 

Glenissonstraat en langsheen de N14. 
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Formele speel- en sportruimten  
 

Meerle heeft drie speel- en sportterreintjes. Het zijn drie verschillende speelterreintjes met drie 

verschillende type inrichtingen.  

• Het speel- en sportterreintje in de Heibergstraat is verouderd en heeft 

speelmogelijkheden voor verschillende leeftijden uit de buurt.  

• Het terrein aan de Heimeulenstraat kan eerder aanzien worden als een parkachtige 

speelruimte. Deze groene ruimte biedt verschillende mogelijkheden. Ruimtelijk gezien heeft 

deze groene ruimte potenties om te werken rond avontuurlijke speelkansen en een park 

voor de wijk. 

• Het recent vernieuwd terrein aan Gemeenteplein (achter school) is gericht op skate, spelen 

in het water (wadi) en een trapveldje.  

Meerle heeft voldoende speel- en sportruimten. De kinderen die langs de Strijbeekseweg 

wonen hebben niet echt een speelterrein in de buurt. Een goede en veilige verbinding naar het 

dorp is zeker nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Speelterrein aan de Heibergstraat 

  
Recent heraangelegd speelterrein 

 

 
Heimeulenstraat: een groene ruimte vol potentie voor spel, sport en 

ontmoetingskansen.     
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  Kenmerken Uitdagingen 

  Inplanting & bereikbaarheid Inrichting & Uitrusting 

1 Heibergstraat Goed gelegen in een groen kader 

Verschillende achterkanten van de huizen 

grenzen aan de speelruimte.  

Goede buffering blijft noodzakelijk. 

De inrichting is klassiek en eerder verouderd.  

Er zijn speel- en sportmogelijkheden voor 

verschillende leeftijden.  

Op termijn een nieuw aantrekkelijke buurtspeelterrein van 

te maken.  

Zoeken naar een evenwicht tussen park, klassieke en 

natuurlijk en avontuurlijk spel 

 

2 Heimeulenstraat Centraal gelegen in een grote woonwijk.  

Bereikbaar via verschillende straten en trage 

wegen.  

Buurtpark, maar met potenties voor wijkpark. 

Groen karakter 

Enkele speeltoestellen voor de allerkleinsten 

Veel groen en natuurlijke elementen. 

Ruimte om te voetballen 

Beek/wadi biedt avontuurlijke speelkansen. 

Opwaarderen voor een aangenaam wijkpark met 

verschillende speel-en sportmogelijkheden. De 

avontuurlijke speelkansen kunnen verder bekeken 

worden. Zoeken naar een evenwicht tussen park, klassieke 

en natuurlijk en avontuurlijk spel 

 

3 Gemeenteplein Goed gelegen in de omgeving van school, 

jeugdwerk, jeugdhuis. 

Gebied is een meerwaarde omdat het een 

groot autoluw gebied is waar voorzieningen 

voor kinderen en jongeren centraal staan. 

Goede aanvulling op andere twee speelterreinen 

in Meerle: 

• Verharding en skateterrein: goed om te 

(leren) fietsen, skaten,….. 

• Spelen met water wadi. 

• Grasveld om te sporten en spelen. 

Behouden wadi (nodig voor opslagcapaciteit water).  

Bijkomende aanpassingen aan wadi: helling naar 

speelzone minder stijl maken.  

Behouden van autoluw karakter, zodat kinderen en 

jongeren er vrij kunnen spelen, sporten en rondhangen.  
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Spreiding van speel- en sportterreinen en de theoretische bereikbaarheid  

 

 

Meerle heeft een relatief goede spreiding van het 

aantal speel- en sportruimten.  

 

Het centrale speelterrein heeft/kan een grotere 

aantrekkingskracht hebben (gezien zijn centrale 

ligging en oppervlakte), maar de Ulicotenseweg, N14 

en Kerkstraat zorgen voor een barrière.  

 

Het tekort situeert zich voornamelijk in de woonzones 

langsheen de Chaamseweg en de N14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de spreiding te berekenen stellen we volgende 

richtlijnen  voorop: 

• Terreinen op straatniveau: voor kinderen in de 

directe nabijheid.  

• Terreinen op buurtniveau: actieradius 300m 

(kinderen tussen 6 en 12 jaar) zouden hier alleen of 

onder begeleiding te voet, fiets step naar toe 

moeten kunnen. 

• Terreinen op wijkniveau: actieradius 600m. kinderen 

(vanaf 12 jaar) zouden hier alleen of onder 

begeleiding te voet, fiets, step,… naar toe moeten 

kunnen. 



 

Pleinen, groene ruimten en natuur. 
 

De publiek ruimte en parkeerruimte rondom de kerk, langsheen de school en parochiezaal zijn 

momenteel voor kinderen en jongeren weinig belevingsvol. Ze bieden wel de mogelijkheden  om 

verder te optimaliseren en sterker in te zetten op ontmoetingsruimte. Het betrekken van kinderen, 

jongeren en gezinnen bij de verdere uitwerking van de toekomstige plannen voor deze ruimten is 

noodzakelijk. 

De groene ruimte/park aan de Heimeulenstraat is een meerwaarde voor de wijk omwille van zijn 

groen karakter en zijn  speel en sportmogelijkheden.   

Net zoals in de andere deelgemeenten bevinden de grote groene ruimten zich buiten de kern 

van Meerle. Dit zijn vooral landbouwgebieden en verschillende bossen (in privé bezit).  Langsheen 

de Ulicotenseweg bevindt ook het natuurgebied Den Rooy. In dit natuurgebied is er ook een 

wandelpad specifiek voor kinderen aangelegd. Langsheen het natuurgebied (richting woonkern 

Meerle, aan de kruising met Lage Rooy) bevindt zich ook een informele speelzone in het bos. 

Ook in het wat verder gelegen Elsakker bevindt zich een speelzone in het bos. 

Verder blijkt uit De Groeninventaris (zie achtergrond) dat: 

• Een laag percentage van de bevolking in Meerle toegang heeft tot buurtgroen (>1ha).  

• Er geen tekort is van het aantal m² groen per inwoner. 

 

Achtergrond: cijfers uit de groeninventaris  

PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING IN HOOGSTRATEN DIE TOEGANG HEEFT TOT DE VERSCHILLENDE TYPE GROEN  

Woonkern Gemeente Meerle 

Woongroen 97% 97% 

Buurtgroen > 0,5ha 39% 70% 

Buurtgroen >1ha 19% 19% 

Wijkgroen 14% 71% 

Stadsdeelgroen 24% 100% 

Stadsgroen 91% 100% 

Stadsbos 100% 100% 

 

M² GROEN PER INWONER IN HOOGSTRATEN 

 
Woonkern Oppervlakte in m² Inwoners binnen 

bebouwde kom 
m² Groen per 

inwoner 
Streefwaarde 

Vlaanderen 

Meerle 29.934 m² 1 537 19,5 m²/inw 10 m²/inw 

 

 

 

 

  
De grote verharde ruimten in de kern van Meerle bieden geen meerwaarde voor kinderen en 

jongeren. 

  
Groene ruimte aan de Heimeulenstraat 

 

 
 Natuurgebied Den Rooy 
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Mobiliteit & oversteekplaatsen 

 

Net zoals in de andere landelijke kernen van Hoogstraten wordt deze deelgemeente doorkruist 

door grotere steenwegen. Veilige oversteekplaatsen en veilige infrastructuur langsheen deze 

steenwegen is dus noodzakelijk.  We kunnen drie zones afbakenen die verder veiliger gemaakt 

moeten worden.  

• Kern van Meerle met de vele voorzieningen (school, parochiezaal, jeugdwerk, jeugdhuis, 

bibliotheek) 

• Kruispunt Kerkstraat & Meerledorp 

• Kruispunt Mgr. Eestermansstraat en Ulicotenseweg 

De grote woonwijk (met twee speelterreinen) tussen Ulicotenseweg en Meerledorp wordt 

gekenmerkt door brede woonstraten, verschillende doodlopende straten, trage wegen en 

doorsteken. De straten zijn vaak zeer rechtlijnig ingericht. Het wegenpatroon van de wijk heeft 

mogelijkheden om meer ruimte te geven aan kinderen, jongeren en trage weggebruikers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Oversteekplaatsen in de kern van Meerle zijn voor verbetering vatbaar gezien de vele 

gemeenschapsvoorzieningen die geconcentreerd in de kern zijn gelegen.  

  
Trage wegen als belangrijke fiets en 

wandelroutes ook voor kinderen en jongeren. 

Verschillende rechtlijnige woonstraten: nodigt 

uit tot snel rijden 
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Uitdagingen voor betere verbindingen. 

 

In Meerle ligt de focus op het verbeteren en veiliger maken van volgende verbindingen: 

• De oversteekbaarheid van de N14, zodat kinderen en jongeren die wonen langsheen de 

N14 vlotter en veiliger naar de kern van Meerle kunnen gaan.  

• Een verdere aandacht dient te gaan naar het beter en veiliger maken van de verbinding 

naar Den Elsakker (met speelzone in het bos) en naar Den Rooy. 

• In de kern van Meerle dient de centrale as (Kerkstraat & Ulicotenseweg) hoofdzakelijk aan 

de gemeenschapsvoorzieningen veiliger te worden ingericht. Met de inrichting van de 

publieke ruimte rondom de kerk wordt een belangrijke stap gezet.  

• In de centrale woonwijk kan er ook meer aandacht gaan naar een vlottere verbindingsas 

naar de kern van Meerle. 

• De verschillende trage wegen en paadjes zijn noodzakelijk verbindingen in de verschillende 

wijken. Deze dienen dus behouden te blijven en veilig te worden ingericht. Veel aandacht 

dient te gaan naar een veilige aansluiting van de trage wegen naar de omliggende straten.  
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5.Meer  
 

 

Meer is een compacte woonkern in 

twee gedeeld door de N146. Er zijn 

twee speelterreinen. Enkele projecten  

die gepland staan bieden potenties 

om verder te werken aan speel- en 

ontmoetingskansen. Het werken aan 

één of meer voldoende veilige 

oversteken van de N146 is een must 

om ervoor te zorgen dat kinderen en 

jongeren zich vrijer en veiliger 

kunnen verplaatsten in Meer. 
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Spreiding van aantal kinderen en jongeren 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De kinderen en jongeren wonen verspreid in de deelkern van Meer. Het 

aandeel 0-2 jarigen is kleiner ten opzichte van de andere leeftijdscategorieën.  

Ook in Meer wonen er langsheen de steenwegen verschillende kinderen en 

jongeren. 
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Formele speel- en sportruimten 

 

Meer bezit twee speel- en sportterreinen. Een eerste is gelegen in de wijk van de Donkakker. Dit 

terrein is gelegen in een binnengebied en heeft enkele speeltoestellen. Een vernieuwing is aan de 

orde. In de wijk is er ook een vijver aanwezig. Deze biedt mogelijkheden (mits aanpassingen) om 

van deze groene ruimte een aantrekkelijke en belevingsvollere ruimte voor de buurt (kinderen, 

tieners, volwassenen) te maken. Een tweede kleiner terrein is een achtergelegen speelterreintje 

naast de nieuwe woonbuurt Sebastiaanshof. Er is ook een trapveldje aan de overzijde van de trage 

weg. In de nabijheid bevindt zich ook een zijtak van de Mark, en aantrekkelijke groene en open 

ruimte. Een trage weg verbindt dit alles. Dit is een ruimte met potentie voor Meer. 

Er zijn weinig sportmogelijkheden in Meer.  Het enige trapveldje is gelegen aan Sebastiaanshof. 

Op de parking van de voetbalvelden van Meer bevond zich ook nog een skateterrein.  

In de kern van Meer wordt de site van het klooster momenteel geherwaardeerd. Om deze kern 

van Meer te versterken zijn hier ook speel- en sportmogelijkheden noodzakelijk.  

In de toekomst zal er ook aan de veilingsite meer openbare ruimte (plein) bijkomen waar 

kinderen kunnen spelen. 

Ten noorden van Meer bevindt zich het recreatiedomein De Mosten. Dit is één van de grote 

trekpleisters voorkinderen en jongeren uit Hoogstraten.  Hier bevinden zich een aantrekkelijke 

speelruimte die een sterke regionale uitstraling heeft. Een goede bereikbaarheid vanuit Meer 

centrum en haar woongebieden is wenselijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Speelterrein aan de Donkakker met aanpalende vijver 

  
Klein speelterrein ( in de buurt van Seabastiaanshof): een aantrekkelijke en natuurlijke omgeving 

 

 
 Projectgebied in Meer. Speel- en 

ontmoetingsruimte kunnen hier geïntegreerd 

worden.  
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  Kenmerken Uitdagingen 

  Inplanting & bereikbaarheid Inrichting & Uitrusting  

1 Donkakker Goed gelegen in binnengebied. 

Gelegen langsheen trage weg 

Vooral gericht op buurt.  

Gelegen vlakbij kern van Meer. 

Klassieke inrichting.  

 

Op termijn vernieuwing van speelruimten. 

Onderzoeken of deze speelruimten een avontuurlijk natuurlijk karakter kan krijgen. 

Onderzoeken of de vijver belevingsvoller en natuurlijker kan ingericht worden. 

Meer heeft in het centrum geen speelterrein. Er zal bekeken moeten worden of dit 

terrein in aanmerking komt om de noden van de kern van Meer op te vangen. 

2 Sebastiaanshof Zeer eenvoudig speelterrein. 

Gescheiden van een voetbalveldje aan de 

andere kant van een trage weg. 

Gelegen even buiten de kern van Meer. 

Goed gelegen vlakbij nieuwe woonwijk + 

trage weg richting natuur en openruimte. 

Beperkt (één speeltoestel) 

Aan speelterrein geen ruimte 

voor bijkomende inrichting. 

 

Combinatie van speelterrein, trage weg, water en natuur maakt van dit gebiedje een 

aantrekkelijke ruimte. 

3 skateterrein Ter hoogte van de voetbalterreinen in het 

noorden van Meer bevonden zich op de 

parking enkele skatetoestellen. 

Verschillende kleinschalige 

skatetoestellen geplaats op 

afgebakend deel van de parking 

Bekijken of dit een goede locatie is. Wordt het terrein nog gebruikt? 
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Spreiding van speel- en sportterreinen en de theoretische bereikbaarheid  

 

 

De spreiding van het aantal 

speelterreinen in Meer is niet 

voldoende. Er is een speelterrein op 

buurtniveau en een kleiner op 

straatniveau. Een groot deel (gele 

arcering) van het woongebied heeft 

geen speel of sportterrein. 

Bijkomende speel- en 

sportmogelijkheden zijn noodzakelijk 

in Meer.   

                  

 
 

 

 

 



 

 

Pleinen, groene ruimten en natuur. 

 

Meer heeft geen centraal gelegen plein of kleinere ontmoetingspleinen in de verschillende 

woongebieden.   

In de kern zelf is er ook weinig openbaar groen aanwezig. Het projectgebied rond het klooster, 

groene ruimte rondom de kerk en Donkakker zijn de voornaamste. Rondom Meer is er natuurlijk 

heel veel groen aanwezig. Maar dat zijn vooral landbouwgebieden.  

De omgeving van de Mark biedt potenties om te werken omtrent sterkere natuurbeleving. 

Twee potenties: In Kloostersite Meer wordt de voormalige speelplaats heraangelegd als 

verkeersvrij ontmoetingsplein. Het bos en aanpalend grasveld blijven behouden als bespeelbare 

publieke ruimte. Na ontwikkeling worden deze terreinen overgedragen naar de stad. Ook aan de 

Veilingsite wordt een verkeersvrij, publiek toegankelijk plein ontwikkeld, met publieke 

doorsteekmogelijkheid naar het achterliggende (private) groen. Deze zone blijft na ontwikkeling 

privaat eigendom met een publieke erfdienstbaarheid. 

 

Verder blijkt uit De Groeninventaris (zie achtergrond) dat: 

• Een laag percentage van de bevolking in Meer toegang heeft tot buurtgroen (>1ha), 

wijkgroen en stadsdeelgroen; 

• Er een tekort is van 7 m² groen per inwoner. 

 

Achtergrond: cijfers uit de groeninventaris  

PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING IN HOOGSTRATEN DIE TOEGANG HEEFT TOT DE VERSCHILLENDE TYPE GROEN  

Woonkern Gemeent
e 

Meer 

Woongroen 97% 97% 

Buurtgroen > 0,5ha 39% 55% 

Buurtgroen >1ha 19% 0% 

Wijkgroen 14% 0% 

Stadsdeelgroen 24% 7% 

Stadsgroen 91% 100% 
Stadsbos 100% 100% 

M² GROEN PER INWONER IN HOOGSTRATEN 

 
Woonkern Oppervlakte in m² Inwoners binnen 

bebouwde kom 
m² Groen per 

inwoner 
Streefwaarde 

Vlaanderen 

Meer 6.424 m² 2 135 3,0 m²/inw 10 m²/inw 

 

 

 

 

 

  
Klooster site en groene ruimte aan de Donkakker zijn enige groene ruimten in de kern van 

Meer. 

 

 
Aan de rand (ten oosten van de Meerseweg) sluit de kern van Meer aan bij een aantrekkelijke 

groene ruimte langsheen een vertakking van de Mark. 
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Mobiliteit & oversteekplaatsen  

 

Meer is gekend voor zijn drukke en problematische doortocht van de N146. Deze zorgt voor 

een tweedeling waardoor de autonome actieradius van kinderen sterk verkleind. Veilige 

fietsinfrastructuur en oversteekplaatsen zijn van primordiaal belang voor kinderen. 

Volgende cruciale oversteekplaatsen worden aangeduid (vanuit schoolbereikbaarheidskaarten) 

• Donckstraat en het Lak 

• Gestelsestraat en N146 

• Meerleseweg en N146 

Belangrijk ook om mee te geven is dat in de kern van Meer verschillende provinciale fietsroutes 

samenkomen. Dus ook voor recreatieve doeleinden dient het centrum van Meer veilige 

fietsvoorzieningen voorhanden te hebben. 

Recent werd de Donckstraat ingericht als Fietsstraat.  

 

Uitdagingen voor betere verbindingen. 

 

In Meer ligt de focus op het verbeteren en veiliger maken van volgende verbindingen: 

• De belangrijkste focus dient te liggen op doortocht van de N146. Enkele cruciale 

oversteekplaatsen dienen veiliger te worden ingericht. Het kruispunt John Lijsenstraat, 

Hoogeind en Meerleseweg is cruciaal, omdat deze een belangrijke schakel is richting 

voetbalterreinen, De Mosten en de kern van Meer.  

• Het wegwerken van enkele missing links: 

o Het verbeteren van de verbinding tussen voetbalterreinen en de kern van Meer. 

o De omgeving van de school beter verbinden met de bestaande trage wegen in de 

omgeving. 

o Het verbinden van de Driehoekstraat met de Frankenberg als alternatieve fietsroute 

voor de N146 en de Meerleseweg.  

• De verschillende trage wegen en paadjes zijn noodzakelijk verbindingen in de verschillende 

wijken. Deze dienen dus behouden te blijven en veilig te worden ingericht. Veel aandacht 

dient te gaan naar een veilige aansluiting van de trage wegen naar de omliggende straten.  
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6.Meersel-Dreef  
  

 

Meersel-Dreef is de kleinste woonkern 

van Hoogstraten. Het bezit één  

sportterreintje en drie hoekpleintjes die 

vroeger ingericht waren als 

ontmoetingsruimte. De grootste troef 

van Meersel-Dreef zijn de 

natuurgebieden aan De Mark en de 

speeltuin aan het klooster.  
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Spreiding van aantal kinderen en jongeren 
 

  

 

Net zoals in de andere deelkernen van Hoogstraten wonen de 

kinderen en jongeren sterk verspreid over Meersel-Dreef. En dit 

zowel in de kern van Meersel-Dreef maar ook in de 

buitengebieden.  

 
 

 

 

 



 

Formele speel- en sportruimten  
 

Meersel-Dreef heeft één sportterrein, een verhard voetbalterreintje (met basketringen) tussen de 

Mark en Dreef (aan parking Paterswiel). Meersel-Dreef heeft geen formele speelruimten. In de Jan 

De Wysestraat zijn twee kleine hoekpleintjes zonder noemenswaardige inrichting. Ook in de 

Sint-Annastraat bevindt er zich een dergelijk klein hoekpleintje. 

Verder is de grote speelruimte van het Kapucijnenklooster. Deze is geen eigendom van de stad. 

Omwille van zijn grootte en ligging (klooster, brasserie, grot) heeft deze een wijdere 

aantrekkingskracht.  

Veder is er nog de speelplaats van de school, maar deze is niet toegankelijk na de schooluren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voetbalterrein langsheen de Dreef. Het 

enige formele  speel-en sportterrein in 

Meersel-dreef. 

  

  
Twee hoekpleintjes in de Jan de Wysestraat. Zonder verdere inrichting. 

  
De schoolspeelplaats als potentiële 

speelruimte voor de buurt?  

De grotere speelruimten aan de Brasserie van 

het klooster. 

 

 

 

 



 

  Kenmerken Uitdagingen 

  Inplanting & bereikbaarheid Inrichting & Uitrusting  

1 Sportterrein Dreef Enigszins afgelegen van de woonwijk ten westen van 

de Dreef. 

Kinderen en jongeren dienen dus steeds De Dreef 

over te steken. 

Gelegen naast natuur en open ruimten (ook 

habitatrichtlijn) langsheen de Mark. Ook hier is ruimte 

om informeel te spelen, wandelen,….   

Verhard terrein met twee 

voetbalgoals. 

- Dit terrein opwaarderen tot een terrein voor verschillende 

type sportachtig spel. (vb. in de zomer een volleybalnet, een 

klein skatetoestel).  

 

2 Hoekpleintjes in de 

Jan de Wysestraat  

Twee kleine groene hoekpleintjes op het einde van 

een doodlopende straat. 

Goed gelegen voor de kinderen uit de straat  

Momenteel geen inrichting.  

 

- Bekijken met buurt of hier tijdelijke of kleinschalige 

inrichtingen noodzakelijk zijn.  

- Er worden nieuwe woningen gepland in een nieuwe 

verkaveling. 

- Bekijken hoe deze woonwijk kindvriendelijker  kan gemaakt 

worden. 

3 Hoekpleintje aan de 

Sint-Annastraat 

Klein hoekpleintje gelegen op het einde van de straat. 

Goed gelegen voor de kinderen uit de straat.  

Momenteel geen inrichting. - Bekijken met buurt of hier tijdelijke of kleinschalige 

inrichtingen noodzakelijk zijn.  

4 Speelterrein aan 

Kapucijnenklooster 

Privaat  -  
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Spreiding van speel- en sportterreinen en de theoretische bereikbaarheid  

 

 

 

Meersel-Dreef heeft in de kern 

verschillende locaties waar er kan 

gespeeld worden. Er zijn drie kleine 

hoekpleintjes (momenteel niet meer 

aantrekkelijk ingericht), een 

voetbalterrein en het grote speelterrein 

aan het klooster (geen eigendom van 

de stad) . Met een opwaardering van de 

gemeentelijke terreinen kan de kern van 

Meersel-Dreef aangenamer worden 

gemaakt. Een andere uitdaging is om te 

bekijken hoe langs de grotere wegen 

(gele arcering) ook voldoende 

ontspanningsmogelijkheden zijn voor 

kinderen en jongeren.  
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Pleinen, groene ruimte en natuur 

 

Meersel-Dreef heeft geen centraal dorpsplein of specifieke buurtpleinen. We kunnen Dreef wel 

beschouwen als een centrale as. De meeste kinderen wonen langsheen Dreef. Met het klooster, 

grot, park en sportterrein zorgt deze centrale ruimte voor bijkomend aantrekkingskracht. Door 

deze as kindgerichter te maken, kan deze voor de kinderen uit de buurt veiliger en aantrekkelijker 

worden om zich er langsheen te verplaatsen.  

Verder is er de natuurlijke omgeving en meander van de Mark die een uitdagend wandelgebied 

is. 

Verder gelegen buiten het centrum is er ook een speelzone in het bos: Elsakker. Belangrijk is dat 

deze goed en veilig bereikbaar is voor de kinderen en jongeren uit Meersel-Dreef.  

Verder blijkt uit de groeninventaris (zie achtergrond) dat: 

• Een laag percentage van de bevolking in Meersel-Dreef toegang heeft tot buurtgroen 

(>0.5 ha en >1ha), wijkgroen en stadsdeelgroen; 

• Er geen tekort van het aantal m² per inwoner. 

 

Achtergrond: cijfers uit de groeninventaris  

PERCENTAGE VAN DE BEVOLKING IN HOOGSTRATEN DIE TOEGANG HEEFT TOT DE VERSCHILLENDE TYPE GROEN  

Woonkern Gemeent
e 

Meersel-
Dreef 

Woongroen 97% 88% 

Buurtgroen > 0,5ha 39% 0% 

Buurtgroen >1ha 19% 0% 

Wijkgroen 14% 0% 

Stadsdeelgroen 24% 33% 

Stadsgroen 91% 100% 
Stadsbos 100% 100% 

 

M² GROEN PER INWONER IN HOOGSTRATEN 

 
Woonkern Oppervlakte in m² Inwoners binnen 

bebouwde kom 
m² Groen per 

inwoner 
Streefwaarde 

Vlaanderen 

Meersel-Dreef 7.646 m² 557 13,7 m²/inw 10 ²/inw 

 

 

  
Natuurgebieden en landelijk karakter zorgen dat Meersel-Dreef veel groene ruimte heeft. 

  

  
Het park rondom de grot is een grote groene ruimte voor Meersel-Dreef 

  

De Dreef (tussen school en grens Nederland) kan aanzien worden als het centrale dorpsplein.  
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Uitdagingen voor betere verbindingen. 

 

Vanuit de schoolbereikbaarheidskaart worden verschillende kruispunten aangeduid als cruciale 

kruispunten voor kinderen om naar school te kunnen gaan. Deze dienen zeker prioriteit te krijgen 

voor een verkeersveilige inrichting.  

- Dreef, Nieuw Dreef en Markweg 

- Dreef en Oude Tramweg 

- Dreef en Watermolenweg 

- Heieinde en Meersel bocht 

- Meersel en Kapelweg 

Meersel-Dreef heeft één school. De schoolomgeving is gestart met project School-straten vanaf 

2021.   

Daarnaast dient de focus voor Meersel-Dreef te liggen in het verbeteren van de bereikbaarheid 

van de grote recreatieve en natuurgebieden: De Mosten, Natuurgebieden rondom de Mark en 

Den Elsakker met haar speelzone in het bos.  
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