
 Kasteelpark Berlare
 
In het Kasteelpark kan je wandelen, genieten, picknicken én 
spelen. De parkwachter ging een paar jaar terug aan de slag 
met duurzame materialen om een natuurlijke speeltuin te 
ontwikkelen. Met een treintje, boomstammetjes en andere 
klim- en klautermogelijkheden beleef je uren speelplezier. 
 
Dorp Berlare (verschillende ingangen tot het park) 

 Speelzone Donkoeverpark
 
In het voorjaar van 2021 opende in het Donkoeverpark een 
nieuwe natuurlijke speeltuin. Boomstammetjes, een glijbaan, 
klimtouwen, een waterpomp en schommelende hangmatten 
zijn de ingrediënten voor avontuurlijke speelmomenten. 
 
Vlakbij Onthaalpoort Donkmeer steelt de interactieve dans-
en beweegboog Yalp Sona de show. Dit speeltoestel daagt 
heel de familie uit om te bewegen. Het prikkelt de fantasie. 
Wedden dat ook jij niet kan blijven stilstaan? 

Aan het toeristisch infokantoor Onthaalpoort Donkmeer 
kan je met vrienden of familie een partijtje minigolf spelen.  
Altijd spannend!  

Om en rond Onthaalpoort Donkmeer
gelegen aan het A. Nelenpad - Donklaan 123
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 Picknickweide
 
Op de picknickweide is er ruimte om gezellig te picknicken en 
te spelen. Deze weide ligt vlak naast het Donkmeer. 
 
Brielstraat 21

 Speelzone Eendenkooi 

In de zomer van 2021 heropende de Eendenkooi als een 
uitgestrekte natuurlijke speelzone. Dit natuurgebied prikkelt 
de fantasie met houten speelelementen. Spot jij ook een 
echte ooievaar? 

Langs Donklaan ter hoogte van nr. 26 of via de Brielstraat

 Provinciaal domein Nieuwdonk

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich uitleven 
op de speeltuin met verschillende speel- , klim- en 
behendigheidstuigen. De toegang tot het domein is gratis. 
Naast de speeltuin is er een ruime speelweide en strandzone. 

Er is een afgebakende zwemzone, waar je onder toezicht van 
redders kan zwemmen tijdens het zwemseizoen. 
 
Dendermondse Steenweg 13A

 Aaidierenweide

Op de grens van de Eendenkooi met recreatiedomein 
Nieuwdonk ligt een weide waar geitjes, konijntjes en zelfs een 
alpaca vrij rondlopen. Je kan er als bezoeker kennismaken 
met de dieren en ze misschien zelfs aaien. 

Toegankelijk langs de Eendenkooi of de Nieuwdonk 

 Geboortebos
 
In 2020 kregen de ouders van pasgeboren kindjes de 
eerste keer de kans om een boompje aan te planten in het 
geboortebos. Deze wandel- en speelzone is vrij toegankelijk. 
Jaar na jaar zal de aanplant van geboorteboompjes zorgen 
voor meer speelimpulsen. Het is bovendien een bos waar 
heerlijk fruit geplukt kan worden.  

Ingang langs de Kloosterlandstraat of Lindestraat 

 Boerenkrijgpark en sportpark Overmere 

De natuurlijke speelzone in het Boerenkrijgpark daagt 
kinderen uit om te klimmen, te klauteren, te glijden en zich 
te laten prikkelen door waterimpulsen.   

Om en rond de sporthal van Overmere vind je een uitgebreide 
sportzone. Zo is er een multisportterrein, petanquevelden, 
een fit-o-meter en zoveel meer. 

Molenstraat Overmere

 Speelruimte WZC Ter Meere 

Ook aan het woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere kan je 
terecht om te spelen. Naast enkele speeltoestellen 
(een veerwip en zandbak) kan je ook een bezoekje brengen 
aan de dierenweide. 

Baron Tibbautstraat 29

 Speelzone Pastoor Pennestraat

Aan de Pastoor Pennestraat in deelgemeente Overmere vind 
je een speelweide terug met voetbalgoals en korfbalnetten.  
Een ideale ravotzone!  

Pastoor Pennestraat 

 Speeltuin Paul Cammermansstraat 

In de Paul Cammermansstraat in deelgemeente Berlare vind 
je een kleine, fijne speeltuin terug met enkele speeltoestellen. 

Paul Cammermansstraat (Cleylandt) 

 Skatepark 

Zowel jonge kinderen als ervaren skaters en bmx’ers kunnen 
zich naar hartenlust uitleven in het skatepark.

Parking CC Stroming Berlare – Dorp 101

 Sport- en speelzone sporthal Berlare 

Om en rond de sporthal van Berlare kan je volop spelen, 
sporten en beleven. Een basketbalterrein, petanqueveld, open 
sportterrein, een bosje en enkele speeltoestellen dagen uit 
om te bewegen!  

Dorp 37D

 Speelzone Raapveld

In deelgemeente Uitbergen kan er gespeeld en geravot 
worden op het speelterreintje met verschillende 
speeltoestellen.

Raapveld Uitbergen 

Speelzones en hun locaties Speelweides

Speelweide Strijpwegel Uitbergen 

Deze gemeentelijke speelweide in deelgemeente Uitbergen 
nodigt uit om te spelen en ravotten. 

Strijpwegel 

Speelweide Konijnenbergstraat
 
Deze gemeentelijke speelweide in deelgemeente Berlare 
nodigt uit om te spelen en ravotten. 

Konijnenbergstraat
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Haal jouw gratis buitenspeelkaart 
in Huis van het Kind, 
de bib of Onthaalpoort Donkmeer 
of download ze op 
www.beleefberlare.be/buitenspelen 
of via de QR-code.

Buitenspeelkaart Berlare 

Ben jij ook zo’n grote buitenspeelfan? In Berlare valt er heel wat te beleven in 

de verschillende deelgemeenten! Op deze kaart kan je alvast jouw favoriete 

buitenspeelroute uitstippelen. Ga op ontdekking in onze mooie gemeente en ervaar zelf 

alle positieve effecten van buitenspelen. 

Buitenspelen is belangrijk voor alle leeftijden… van jong tot oud(er). Het stimuleert niet 

enkel je gezondheid, maar zorgt ook voor positieve prikkels op vlak van creativiteit en 

algemene ontwikkeling. Gemeente Berlare vindt het dan ook belangrijk om te blijven 

inzetten op laagdrempelige, toegankelijke speelruimte. Zo vind je op de kaart plaatsen 

terug met speeltoestellen, maar ook ruimte waar de natuur je op weg helpt om te 

spelen. Geniet van al het moois en speels dat onze gemeente te bieden heeft! 

Speelnatuur in Berlare
 

Gemeente Berlare zet in op speelnatuur samen met haar partners. 

In het dichtbevolkte Vlaanderen is het voor kinderen zeer moeilijk geworden om vrij 

rond te struinen in de natuur. Ze moeten heel wat obstakels overwinnen om ergens een 

‘wild landje’ te vinden dat avontuurlijk is en toch dichtbij huis. 

Gelukkig heeft Berlare nog heel wat natuurtroeven waar kinderen ook de kans krijgen 

om te spelen. Het is dan ook bewust dat we in zoveel mogelijk speelzones kiezen voor 

‘speelnatuur’. Daarbij gaat het niet over de bouw van een speeltuin in de natuur, maar 

om de natuur zelf als speelelement. Zo kunnen kinderen zélf aan de slag.  

Spelen met ‘los’ materiaal is cruciaal. Modder, water, zand, stenen, stokken, bladeren, 

bloemen, boomstammen… ze prikkelen de fantasie en laten kinderen (en volwassenen) 

op een bewuste manier spelen. 

In deze vrijheid spelen heeft veel voordelen: samenspel, voor elke leeftijd, geluksgevoel, 

motorische ontwikkeling, creativiteit wordt gestimuleerd… maar ook de natuur wint. 

Hoe natuurlijker het domein met speelnatuur beheerd wordt, hoe aantrekkelijker voor 

ons én de lokale fauna en flora.

Regionaal Landschap Schelde-Durme droeg bij aan de uitwerking van deze tekst. 

V.U. Katja Gabriels, Dorp 22, 9290 Berlare

berlare

 Jeugdhemen Berlaarse jeugdverenigingen 

Berlare telt 5 jeugdbewegingen. Buitenspelen staat uiteraard 
centraal bij de Chiro’s en KSA. Wil je ook jouw kind laten 
kennismaken met een van de jeugdbewegingen? 
Twijfel niet contact met ze op te nemen. 

Chirojongens Berlare – Scheve Villa 
Donklaan 7
 

Chiromeisjes Berlare 
Wegelken 4 

KSA Berlare - De Kastaar 
Dorp 33 

Chirojongens Overmere – Chirolfken 
Molenstraat 1

Chiromeisjes Overmere 
Kloosterlandstraat 8  
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Sport- en speelzone sporthal Berlare 

- Sportruimte 

- Basketterrein 

- Minivoetbal

- Verspringbak

- Petanque

- Bosje

Dorp 37D

Speelzone Raapveld

Raapveld

Jeugdhemen Berlaarse jeugdverenigingen 

- Chirojongens Berlare – Scheve Villa 

 Donklaan 7

 - Chiromeisjes Berlare 

 Wegelken 4 

- KSA Berlare - De Kastaar 

 Dorp 33 

- Chirojongens Overmere – Chirolfken 

 Molenstraat 1

- Chiromeisjes Overmere 

 Kloosterlandstraat 8 
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