Speeltuin “Het Meiveld” Overijse
Speeltuin Het Meiveld werd omgebouwd tot een natuurpark en groene speelvallei.
Een fantastische, speelzone met natuurlijke materialen ontworpen voor een breed publiek.
SVEN WILLEKENS SCHEPEN PUBLIEKE RUIMTE OVERIJSE

Speeltuin als “Natuurlijk park” en “ontmoetingsplaats”
Het Meiveld is niet alleen een coole speelplek, maar ook een echte
ontmoetingsplaats. Natuurlijke zitelementen en picknickbanken nodigen
uit om even uit te rusten en een toffe babbel te slaan. Vanaf het
beschaduwde, ronde terras met banken in het hart van het park kan je
de hele speeltuin zien.
Op snikhete dagen is het hier aangenaam vertoeven in de schaduw van
de bomen. Het riviertje gevoed door de Zuidflank zorgt voor extra
verkoeling.

Ravotten met de natuur en water in de hoofdrol
Tussen de hutjes van het bergdorpje meandert een riviertje waar stapkeien werden geplaatst en dat
bij regenweer gevoed wordt door het water van het hoger gelegen park Zuidflank. Water als
speelelement was nog een suggestie van de Overijsenaren. Er werd daarbij vaak verwezen naar de
waterpomp die hier vroeger stond. Maar we hebben nog iets leukers gedaan. We vormden het
terrein om tot een kleine vallei, met op het laagste punt een rivierbedding

Doorheen de speeltuin slingeren er zich verharde paden en bospaden waarlangs schattige, houten
speelhuisjes werden opgesteld. Het lijkt wel een bergdorp met trappen, netten en touwen die de
hutjes verbinden. Kinderen slingeren zich als een aapje over de touwen van het ene hutje naar het
volgende en spelen er verstoppertje.
Op de natuurlijke bosflanken klauteren de kinderen vliegensvlug langs netten omhoog naar de ingang
van de glijbaan. Hierboven lijkt het erg hoog en heeft men een goed zicht op de hele speelvallei.
Kinderen glijden vrolijk naar de begane grond.
Een andere zone van de speeltuin werd ingericht voor de allerkleinsten. Hier kunnen ouders hun
kleine rakkers laten spelen in de zandbak, op de wip, het speelhuisje met vlonderterras of op de
verschillende nest- schommels.
Kortom de gerenoveerde speeltuin Het Meiveld is het niet alleen tof om te spelen, de speeltuin is
ook mooi om te zien en aangenaam om te vertoeven voor iedereen, jong en oud.

