
Inclusieve natuurspeeltuin als centraal trefpunt in Bassevelde (gemeente Assenede) 
 
Situering 
Bassevelde is een plattelandsdorp, waarbij de open ruimte buiten de dorpskern zoveel mogelijk 
gevrijwaard blijft van bebouwing. De inbreiding zorgt ervoor dat onze dorpskern niet ontsnapt aan 
appartementsgebouw. Dit betekent dat steeds meer gezinnen - met of zonder kinderen - niet meer 
de luxe hebben van een eigen tuin of buitenspeelruimte. De ruimte buiten de eigen eigendom wordt 
vaak opgesoupeerd door de inbreiding. Door de jaren heen is er te weinig rekening gehouden met 
het mantra ‘inbreiding kan niet zonder vergroening’. Het gevolg is dat mensen nu hun dorp(skern) 
moeten verlaten op zoek naar rustgevende groene elementen. En dat zelfs in een plattelandsdorp…  
Een gevolg hiervan is dat ook plattelandsdorpen als Bassevelde slaapdorpen worden met overlast 
door het vele gemotoriseerde verkeer (cfr. Mobiliteitsscore). 
 
Het project 
In 2018 werd het dorpshuis Bass'Cul geopend in het centrum van Bassevelde. Het is een polyvalente 
zaal met een foyer en achteraan een groenzone (gazon) met als doelstelling een ontmoetingsplaats 
voor alle inwoners te creëren. In een ver verleden maakte deze buitenruimte deel uit van de 
speelplaats van de lokale lagere school. Ook de jaren nadien hebben hier altijd speeltuigen gestaan. 
Deze werden wegens verval enkele jaren geleden weggenomen. De ruimte heeft altijd gefungeerd als 
gemeenschappelijke speelruimte, en het 'speelplein Bassevelde' is een begrip in het dorp. 
In het voorjaar van 2018 werd het Bewonersplatform Bassevelde opgericht. Een vaste kern van een 
10-tal mensen wil een brug vormen tussen de inwoners van ons dorp en het 
gemeentebestuur. We proberen met kleine initiatieven en grotere projecten het ‘samen leven’ 
aangenamer en warmer te maken. Onze belangrijkste bekommernissen zijn het verder uitbouwen 
van activiteiten in en rond het dorpshuis, veilig schoolverkeer, ruimtelijke ordening, uitbouw van 
groene ankerpunten in de dorpskern. 
Om het dorpshuis een boost te geven als centraal trefpunt wilden we in plaats van het gazon een 
aantrekkelijke en inclusieve natuurspeeltuin co-creëren. Op deze manier kan deze plaats een 
verbindingsplek zijn waar iedereen – jong en oud – zich welkom voelt. Door zitgelegenheid en klim- 
en klauterelementen te voorzien, door een interessante inplanting qua vorm en met bomen, 
bloeiende planten en door ontmoetingen met dieren mogelijk te maken, vormt het een plek waar 
elkeen, anderen kan ontmoeten of even de rust kan vinden. Om dit project te kunnen financieren 
dienden we, samen met de gemeente Assenede, een projectvoorstel in bij De Koning 
Boudewijnstichting (Buurten op den buiten).  
 
De gemeente engageerde zich om 15 000 euro ter beschikking te stellen voor natuurlijke 
speelelementen en het onderhoud na aanleg van de ruimte. Ons projectvoorstel werd goedgekeurd 
en we kregen 5 000 euro ter beschikking om het gazon om te vormen tot een natuurlijke speelbare 
ruimte. Daarvoor hadden we een nauwe samenwerking met de Bijenwerkgroep Assenede 
(werkgroep van de gemeentelijke milieuraad), die zelf laureaat waren van de Landschapswedstrijd 
van Regionaal Landschap Meetjesland met hun Weissenseifener hängekorbe-project (hangkorf voor 
honingbijen in de statige treures die het gazon siert) en zij tekenden het plan voor een heuse 
Bijentuin, bepaalden en bestelden de plant- en boomsoorten. Ook de Volkstuinvrienden deden mee 
en kweekten bijvriendelijke planten zoals echinops, echinacea, oregano,…  
 



 
Voor het afplaggen van de gazonzoden en het stapelen tot zitbankjes kregen we hulp van Pro Natura 
vzw, sociale werkplaats, die deze werken uitvoerde op vraag van de gemeente. Het 
Bewonersplatform deed ook een voorstel voor een multimodaal speeltoestel, dat recent werd 
goedgekeurd door het gemeentebestuur. Het was de bedoeling om de aanleg co-creatief aan te 
pakken, maar de uitbraak van de gekende pandemie stak stokken in de wielen. Voor het plan om de 
twee lagere scholen te betrekken bij het aanplanten van de groenzone, kregen we van de 
gemeentelijke crisiscel helaas geen toestemming. Ook het nabijgelegen WoonZorgCentrum kon niet 
meer participeren. Activiteiten van andere lokale verenigingen zoals Landelijke Gilde, KLJ, Ferm,… 
lagen stil. De werken werden dus uitgevoerd met een minimale bezetting zijnde de kernleden van 
het Bewonersplatform, Bijenwerkgroep en enkele Volkstuinvrienden. In het doorregende 
plantseizoen 2020-2021 werden de getekende ideeën en plannen op terrein zichtbaar.  
De aanleg gebeurde in verschillende fasen, naargelang de variëteit van het gekozen plantgoed, de 
weersomstandigheden, enz 



 

 
De zoon van José, leden van het Bewonersplatform en de Landelijke Gilden  
                                                                                                                                       Foto: gemeente Assenede                                                                                                                   
 
Als onderdeel van de aanleg werd de Sedum ‘Postman’s Pride’ aangeplant, een plant die José de 
Buck ontwikkelde. Bekend Basseveldenaar José De Buck was zelf postbode, maar ook een autoriteit 
op het vlak van planten en tuin. Vijf jaar geleden overleed hij op 64-jarige leeftijd. Het 
Bewonersplatform contacteerde de Landelijke Gilden en ook zij wilden hem in zijn eigen dorp in de 
nieuwe ontmoetingstuin tussen de planten een eerbetoon geven. Klik hier voor een zicht op de 
huidige situatie. 
 
Toekomst 
In de tweede week van oktober werd het grote speeltoestel geplaatst. 
In het voorjaar 2022 wordt er een groot openingsweekend georganiseerd, i.s.m. met de gemeente 
Assenede, en vele gemeentelijke verenigingen zoals Koninklijke Harmonie, Landelijke Gilde, KLJ,…  
We zijn volop aan het brainstormen maar het belooft een weekend vol toffe activiteiten te worden. 
We denken volop na hoe we d.m.v. workshops en andere activiteiten (bv. bijenhotels, egelhuisjes 
maken…) het participatieve gedeelte toch nog een centrale rol kunnen geven. Het herdenkingsbord 
voor José de Buck zal dat weekend ook ingehuldigd worden. 
 
Meer info: 
Bewonersplatform Bassevelde 
Contactpersoon: Cindy Kenis 
E-mail: bewonersplatform.bassevelde@gmail.com  
www.facebook.com/Basseveldebewonersplatform  
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