
Speelnatuur 2-daagse Gent 
Springzaad.nl en Springzaad.be vzw 
 

vr 16 – za 17 september 2016 
 
Fiets 2 dagen mee in en rond Gent en bezoek samen met Springzaad inspirerende speelnatuur plekken. Zowel schoolspeelplaatsen, 

(speel)straten en pleinen, parken als speelterreinen voor jeugdwerk komen aan bod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

 

 

Programma 

 

Vrijdag 16 september 2016 

11u30  ontvangst in station Gent-Dampoort 

  afhalen fietsen in fietspunt Dampoort 

12u  fietsen naar schoolspeelplaatsen in de buurt Dampoort - St-Amandsberg 

lunch en bezoek speelplaatsen De Wonderfluit en/of De Toverberg en/of De Krekel 

14u30  bezoek buitenruimte kinderdagverblijf Het Nachtegaaltje 

16u  fietsen naar jeugdsite Lochristi, koffiepauze 

  bezoek speelplein Joepla en jeugdsite met aanpalend schoolplein Lochristi 

17u30  fietsen terug naar Gent, onderweg komen we o.a. doorheen de Prettige Wildernis, een veelzijdig park met speelnatuur  

19u15 lekker samen eten in een restaurantje in Gent 

20u30  vrije tijd om de stad in te gaan of bij een drankje te netwerken met de groep  

   



     
 

Zaterdag 17 september 2016  

9u afspraak aan Bargiekaai, we fietsen naar park de Groene Vallei en parkbezoek 

10u15 koffiepauze en fietsen naar Wondelgem via speelweefsel Westerringspoor 

11u bezoek schoolspeelplaats De Regenboog Wondelgem 

12u15 fietsen naar Gent en lunch in Pierkespark 

14u15 bezoek Boerse Poort, volkstuinencomplex met speelimpulsen 

15u30 afsluiten en met de fiets naar station Gent St-Pieters 

16u inleveren huurfietsen bij station Gent St-Pieters 

 

 

Praktisch 

Inschrijven kan vanaf nu, enkel door inschrijving via deze link.   

Je inschrijving is pas geldig na betaling van 95 euro (met huurfiets) of 77 euro (zonder huurfiets) op het rekeningnummer van vzw 

Springzaad.be : BE70 5230 8074 7525. 

Inbegrepen in de prijs: lunch op vrijdag- en zaterdagmiddag, eten op vrijdagavond, koffie tussendoor, huur fietsen voor de beide dagen. 

Niet inbegrepen: overnachting en ontbijt op zaterdagochtend (suggestie: boek je overnachting bij jeugdhostel De Draecke of Uppelinck, 

beiden in hartje Gent).  Je reiskoffer kan je eventueel vrijdagmiddag in bewaring geven en na het avondeten terugkrijgen. 

 

Deze 2-daagse wordt georganiseerd i.s.m. Springzaad Nederland.  Er zijn Nederlandse en Belgische deelnemers.  Er zijn maximum 15 

Belgische plaatsen, snel zijn is de boodschap. 

 

 

https://goo.gl/forms/u2GSL5nwUIUG3hTv1

