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Categorie Visie en Concepten 

 

Een multifunctioneel speelplein waar ruimte voor water wordt gedeeld met recreatie. 

Het project ‘speelplein Weesbeekdal’ rolt verder uit het hemelwaterplan van Kortenberg, dat vorig jaar 

werd opgemaakt. In dit plan werd voorgesteld om vier pleinen in de wijk Weesbeekdal in te zetten voor 

buffering en infiltratie van hemelwater. Omdat één van deze pleinen, een speelplein, op korte termijn 

vernieuwd wordt, zag de gemeente dit als een opportuniteit om het hemelwaterplan meteen in de praktijk 

om te zetten. Het plein blijft de oorspronkelijke functie als speelplein behouden én krijgt er een 

bijkomende waterfunctie bij. Er werd hulp gevraagd aan Aquafin voor de realisatie van dit 

multifunctionele speelplein. Landschapsbureau Studio K verzorgt de inrichting van het speelplein.  

Op korte termijn zal het regenwater van enkele garageboxen en omliggende wegenis naar het 

speelplein worden gestuurd. Het water komt toe in twee infiltratiekommen, waarbij het onderste gedeelte 

voorzien is voor infiltratie. Het bovenste gedeelte is voorbehouden voor buffering met vertraagde 

doorvoer. Hierdoor wordt een groot gedeelte van het regenwater geïnfiltreerd en wordt het piekdebiet 

bij zware regenbuien afgevlakt. Daarnaast zal het waterpeil in de infiltratiekommen slechts kortstondig 

boven de doorvoerhoogte komen, wat de veiligheid garandeert. Een bijkomend voordeel van het 

trapsgewijze systeem is dat de kinderen worden uitgenodigd om in het water te spelen. Door te kiezen 

voor bovengrondse infiltratie- en buffervoorzieningen, worden kosten bespaard in aanleg én in 

onderhoud. Bovendien is de werking van deze bovengrondse systemen met het blote oog eenvoudig 

inspecteerbaar. 

Bij de inrichting van het speelplein zal er creatief worden omgegaan met grond. Uitgegraven grond van 

de infiltratiekommen zal ter plaatse blijven en gebruikt worden voor het creëren van heuvels. Aangezien 

grondafvoer grote kosten met zich meebrengt, is dit sterk kostenbesparend. De huidige beplanting zal 

maximaal behouden blijven. Er wordt bijkomend groen voorzien om het plein meer biodivers te maken 

dan het kort gemaaide gras van vandaag. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het vereiste 

groenonderhoud. 

Tijdens het ontwerpproces is het ook heel belangrijk om de bewoners voldoende op de hoogte te houden 

en zelfs inspraak te geven. De kinderen werden bevraagd om de meest gewenste speeltuigen te leren 

kennen. Het speelplein zal ook gebruikt kunnen worden door kinderen met een beperking. De 

speeltoestellen zullen aangepast worden voor rolstoelgebruikers. Er werd ook een infobord geplaatst 

om de buurtbewoners te informeren over het nieuwe speelplein en over de gecombineerde functie als 

opvang voor hemelwater.  

Er wordt in het ontwerp ook rekening gehouden met de langetermijnvisie van het hemelwaterplan. Bij 

de uitwerking van het project wordt reeds rekening gehouden met hoeveel regenwater in de toekomst 

naar dit speelplein gestuurd zal worden en hoe een groenblauwe verbinding met de andere pleinen 

gerealiseerd kan worden. Zo wordt een duurzaam plein gerealiseerd dat niet alleen dienst doet als 

speeltuin maar ook tegelijkertijd droogte, wateroverlast en verdunning van afvalwater tegengaat. En dat 

met oog voor de toekomst, waarbij een groenblauwe verbinding met de andere pleinen gerealiseerd 

wordt. 
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