AXIMAX
SPEELTUINEN
GIDS

20 BRUSSELSE
SPEELTUINEN
ONDER DE LOEP
DOOR KETJES
VAN 7-11 JAAR

De kritische reporters van Aximax gingen tijdens de paasvakantie van 2022 op onderzoek. Samen met
hun begeleiders en team Aximax stelde ze met veel plezier deze gids samen voor leeftijdsgenootjes van
heel Brussel.

Speeltuin
Ambiorixpark
Square Ambiorix
1000 Brussel

SCORE
04/10

Beschrijving door
Lea (7 jaar)
De grond vol kleine steentjes was niet leuk, er

Pluspunten

waren niet zoveel verschillende dingen. De

Dichtbij Aximax

dingen die er waren, waren wel leuk maar niet

Ook veel gras in het park

super speciaal. Het was er wel leuk.

Minpunten
Kieselsteentjes
Geen speciale dingen

Wat vinden we belangrijk
Glijbanen

Grootte van de speeltuin

Schommels

Ondergrond

Kleurrijk

Speeltuin Jubelpark
Jubelpark
1000 Brussel
Naast de Grote Moskee

SCORE
8/10
Pluspunten
Je kan spelen in het zand
In een mooi park
Klimrek

Minpunten
Niet zo groot
Weinig schaduw
Er was geen wip
Zand in schoenen en gezicht
korte glijbaan

Beschrijving door
Ava Maria (6 jaar)

Wat vinden we belangrijk

De draak was heel leuk en het klimrek ook.

Glijbanen

Het zand kwam wel in je schoenen maar was
wel zacht. De glijbaan was een beetje saai.

Grootte van de speeltuin

Schommels

Ondergrond

Kleurrijk

Speeltuin
Ten Boschpark
Henri Michauxsquare,
1050 Elsene

SCORE
5.5/10

Beschrijving door
Hannaë (6 jaar)
De speeltuin was niet supergroot maar

Pluspunten

tikkertje spelen was wel leuk. De grond was

Veel bomen en struiken

wel glad bij 1,2,3 Piano. Er waren niet zoveel

rondom (schaduw)

verschillende dingen maar wel leuke dingen

Kampje om in te zitten

zoals parcourtje en een kampje.

Verhoogjes goed voor
tikkertje hoog
Parcourtjes

Minpunten
Niet veel speciale dingen
Hout was glad

Wat vinden we belangrijk
Glijbanen

Grootte van de speeltuin

Schommels

Ondergrond

Kleurrijk

Speeltuin
Renier Chalon
Renier Chalonstraat 17,
1050 Elsene

SCORE
9/10
Pluspunten
Speciale dingen
veel verschillende
speeltuigen
sportveldje aanwezig

Minpunten
Beetje vuil zand
Openingsuren

Wat vinden we belangrijk
Glijbanen

Grootte van de speeltuin

Schommels

Ondergrond

Kleurrijk

Beschrijving door
Hamza (6 jaar)
De wip was megaleuk en er was een nieuwe
megaleuke ronde schommel. Ook waren er
veel verschillende delen met heel veel
hobbelige glijbanen.

Speeltuin in het
park van de
Botanique
Kruidtuinstraat 8-10,
1210 sint-Joost-Ten-Node

SCORE
8/10

Beschrijving door
Jonas (7 jaar)
De glijbaan was heel leuk maar vuil. De

Pluspunten

glijbaan ging ook niet zo snel. De speeltuin

Fitnesstoestellen

was niet zo groot maar er was wel veel te

Trampoline aanwezig

doen. De trampoline was megaleuk. Tikkertje

Praatbuizen

was moeilijk door de gladde vloer.

parcourtje precies door
het bos
Zand en harde grond voor
afwisseling

Minpunten
Glad bij regen
Glijbaan was vuil

Wat vinden we belangrijk
Glijbanen

Grootte van de speeltuin

Schommels

Ondergrond

Kleurrijk

Speeltuin
Pirsoulpark
'Olifantenpark'
1082 Sint-Agatha-Berchem

SCORE
6/10

Beschrijving door
Ana (7 jaar)
De voetbalvelden en de glijbanen maakte het

Pluspunten

leuk. Het was wel stom dat er geen

Snelle glijbaan

schommels waren. Het was wel spijtig dat het

Heel groot met

regende toen we deze speeltuin gingen

verschillende deeltjes

bezoeken. Gelukkig konden we schuilen in de

veel kleur

trein en de piratenboot.

Minpunten
Het voetbalveld was slecht
opgedeeld
Geen schommels

Wat vinden we belangrijk
Glijbanen

Grootte van de speeltuin

Schommels

Ondergrond

Kleurrijk

Speeltuin
Warandepark
Park van Brussel
1000 Brussel
Centraal onder de bomen

SCORE
8.5/10

Beschrijving door
Theo (7 jaar)
De schommel was megaleuk. De glijbaan

Pluspunten

was te klein. Het parcours met netje was tof.

Er is een dubbele wip

Er waren ook veel verschillende delen en dat

Er is een sportdeeltje

was leuk.

Veel verschillende
kampjes

Minpunten
Kleine niet speciale
glijbanen

Wat vinden we belangrijk
Glijbanen

Grootte van de speeltuin

Schommels

Ondergrond

Kleurrijk

Speeltuin
'De witte vrouwen'
Duivenschieting 113,
1150 Sint-Pieters-Woluwe

SCORE
8/10
Pluspunten

Beschrijving (naam niet
gekend)

Er is een toilet

Ik vind het leuk omdat er veel schommels

Veel verschillende dingen

zijn. er is een deel voor kleine kindjes en een

om op te spelen

ander deel voor grote kinderen. Wat ook

Het is er proper en veilig
Er is een klimmuur

Minpunten
Ver van Aximax
Glijbaan is flauw

Wat vinden we belangrijk
Glijbanen

Grootte van de speeltuin

Schommels

Picknickbank

Veiligheid

leuk is, is dat er een voetbalveld is en dat we
gezellig konden eten aan de picknicktafels.

Speeltuin
Hallepoort
Park van Hallepoort
Hallepoortlaan 124
1060 Sint-Gillis

SCORE
0/10

Beschrijving door Lucie
(8 jaar)
Ik vind deze speeltuin echt niet leuk omdat

Pluspunten
Het ziet er mooi uit langs
buiten

de buitenkant van het kasteel echt er heel
cool uitzag maar de binnenkant was leeg en
stom. Er is enkel een gevaarlijk parcours.

Gemakkelijk met de metro
te bereiken

Beschrijving door Iris
(7 jaar)
Ik vond het er niet zo leuk omdat het niet

Minpunten
Geen kindvriendelijke
plaats
Onveilig
Weinig glijbanen

Wat vinden we belangrijk
Glijbanen

Grootte van de speeltuin

Schommels

Picknickbank

Veiligheid

veilig voelde en er veel dronken mensen
rond de speeltuin zaten.

Speeltuin
Piratenboot aan het
Rood Klooster
Rood-Kloosterstraat
1160 Oudergem

SCORE
7/10

Beschrijving door
Zakaria (7 jaar)
Ik vind het leuk omdat het een grote

Pluspunten
Je kan lang parcours doen
Fijn om te picknicken

speeltuin is. De glijbaan is leuk en de
piratenboot is supercool. Je kan ook spelen
in het zand maar wij hadden geen schepjes
bij. spijtig dat er geen schommels zijn.

Minpunten
Geen lange glijbanen
Geen schommels
Geen klimmuur en dat
wilden we graag

Wat vinden we belangrijk
Glijbanen

Grootte van de speeltuin

Schommels

Picknickbank

Veiligheid

Speeltuin aan
Laarbeekbos
Laarbeeklaan 145
1090 Jette

SCORE
8/10
Pluspunten
Er zijn veel verschillende
dingen
Het is voor jong en oud
Ze namen het thema van
de omgeving aan
Er zijn hangmatten
Er is een echte klimmuur

Minpunten
Beschrijving door Lucie
(7 jaar)

De glijbanen zijn ver van
elkaar

Het is een heel leuke speeltuin in de natuur.
Er zijn veel dingen te doen en je kan er lang
blijven. Zo zijn er 2 glijbanen, 3 parcours en 2
kabelbanen.

Wat vinden we belangrijk
Glijbanen

Grootte van de speeltuin

Schommels

Picknickbank

Veiligheid

Speeltuin van het
Wolvendaelpark
Ingang aan halte 'Dieweg'
1180 Ukkel

SCORE
5/10
Pluspunten
Klimrek
Trampoline
Schommels in cirkel

Minpunten
Er stond een nepezel en
die was saai, die stond
daar maar gewoon

Beschrijving door Farah
(7 jaar)

De grote ronddraaiende
schommel was beetje te
heftig (we werden

Het grote klimrek was keileuk en groot. Er

misselijk)

waren ook 4 schommels die in een cirkel

De wip was saai

waren gezet en dat was leuk om elkaar te
zien. de rest was een beetje saai maar dan

Wat vinden we belangrijk
Grootte van de speeltuin

Ondergrond

Schommels

Glijbanen

Kleurrijk

ging ik gewoon op het klimrek en was het
terug leuk.

Speeltuin van het
Bonneviepark
1080 Molenbeek

SCORE
9.5/10
Pluspunten
Hele lange glijbaan
Grote speeltuin

Minpunten
Geen minpunten

Wat vinden we belangrijk
Grootte van de speeltuin

Picknickbank

Schommels

Glijbanen

Veiligheid

Beschrijving door Elis
(8 jaar)
De glijbanen zijn heel spannend en tof. Heel
het speelplein is groot en heel goed om
verstoppertje of tikkertje te spelen.

Speeltuin achter
Gare Maritime
Picardstraat 7
1000 Brussel

SCORE
9/10
Pluspunten
Veel open plaats
Uitdagend parcours
Je kan ook gewoon in het

Beschrijving door Sami
(10 jaar)
Er is een heel groot parcours met touwen en
het is heel hoog. Het is heel fijn om te doen
en er is veel zand om in te spelen of om op te
vallen.

zand spelen

Minpunten
Er is geen klimmuur en
dat had hier wel gepast
Het is niet veilig voor
kleine kinderen (veel te
hoog en moeilijk)

Beschrijving door Lorenz
(8 jaar)
Het is een heel fijne plek om

Wat vinden we belangrijk

tikkertje te spelen. De grond is

Grootte van de speeltuin

heel zacht.

Picknickbank

Schommels

Glijbanen

Veiligheid

Speeltuin van het
Georges Henri Park
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

SCORE
10/10
Pluspunten
De bochten en lengte van
de glijbanen
Het was heel groot met

Beschrijving door Hannaë
(6 jaar)
Alles was er super mooi gemaakt. Het
doolhof was heel fijn want daar zaten gaten
in waar je door kon. De glijbanen waren echt
'wow' want die gingen heel snel en waren

heel veel dingen en zelfs

heel lang. Er was ook veel zand waardoor we

een stukje bos erbij

zandkastelen konden maken. We hebben er

Het doolhof met geheime

heel lang gespeeld en niemand wou naar

weggetjes

Minpunten
Het zand in onze
schoenen
De weg naar de glijbanen
was een beetje moeilijk

Wat vinden we belangrijk
Grootte van de speeltuin

Kleurrijk

Schommels

Glijbanen

Ondergrond

huis.

Speeltuin 'Marcel
Thiry'
Marcel Thirylaan
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

SCORE
8.5/10
Pluspunten
Je kon in de glijbaan
omhoog klimmen
Er was ook een bos
Veel coole schommels

Beschrijving door Lea
(6 jaar)

Minpunten

De paardenkoets was wel leuk en zo een

Niet zo vrolijk

ook goed verstoppertje spelen omdat er een

Zandbak was niet 'wow'
Het parcours was soms
een beetje onveilig

ronde schommel is altijd heel fijn. Je kan er
bosje is. Er waren echt veel verschillende
schommels zoals voor met 2 op te zitten of
met een leuning. Er waren ook hangmatten

Wat vinden we belangrijk
Grootte van de speeltuin

om in te spelen of om in te rusten. Het was
er heel groot en de ondergrond was de beste
die

we

op

alle

speeltuinen

zijn

tegengekomen, een mix van houtjes en gras.
Kleurrijk

Schommels

Glijbanen

Ondergrond

Speeltuin 'The wild
west' in het
Scheutbospark
1080 Molenbeek

SCORE
2/10
Pluspunten
Het is veilig
Proper
Heel goed voor kleinere
kinderen

Beschrijving door Théo
(8 jaar)

Minpunten

Het is een speeltuin voor kleine kinderen. wij

Niet uitdagend voor de

glijbaan die tof is.

Aximaxkinderen (7+ jaar)

Wat vinden we belangrijk
Grootte van de speeltuin

Kleurrijk

Schommels

Glijbanen

Ondergrond

vonden het er niet zo leuk. Er is wel 1 kleine

Speeltuin in het
Boudewijnpark
Eugène Toussaintstraat
1090 Jette

SCORE
1/10
Pluspunten
Het was veilig
De helft is zand dus het is
eigenlijk een grote
zandbak

Minpunten
Het lijkt op een parcours maar
dat is het eigenlijk niet
De pomp voor water werkte niet
Te veel zand

Beschrijving door Côme
(9 jaar)
Ik vind de speeltuin leuk als het niet regent.

Wat vinden we belangrijk
Grootte van de speeltuin

Toen wij er waren was alles vuil en nat en
kon je niet in het zand spelen. Daarom gaven
we slechte punten. Het is ook niet echt
parcoursachtig. Je kan er wel veel klimmen.

Kleurrijk

Schommels

Ondergrond

Veilig

Speeltuin in het
park L28
Metro Pannenhuis
1020 Laken

SCORE
6/10
Pluspunten
Er is veel om te klimmen
Grond is van een soort
plastiek en is zacht als je
hard neerkomt

Minpunten
Niet origineel
Te weinig glijbanen

Beschrijving door Theo (8
jaar) en Marius (8 jaar)
Er was veel om te klimmen en dat was leuk.

Wat vinden we belangrijk
Grootte van de speeltuin

Zo kon je in netten klimmen en op een
hogere toren gaan. De speeltuin was een
beetje leuk maar niet erg speciaal. We
vonden het helemaal niet origineel. Sommige

Kleurrijk

kinderen vonden de ondergrond zacht,
andere kinderen vonden de ondergrond te

Schommels

hard. Er waren ook geen picknickbanken,
enkel gewone banken. Er was ook een
klimmuurtje, dat was leuk. We zijn er niet

Ondergrond

Veilig

super lang gebleven.

Speeltuin met grote
glijbanen in
Scheutbospark
1080 Molenbeek

SCORE
10/10
Pluspunten
Lange glijbanen
Groot parcours
Super uitdagend

Beschrijving door Sami
(10 jaar)
De lange glijbaan is super tof en kan je vele
keren doen. Het is leuk om op deze speeltuin
tikkertje te spelen. er was ook een groot
parcours dat bijna iedereen leuk vond. Er
stond ook een picknickbank waaraan we
allemaal onze boterhammen konden eten en

Minpunten
Geen minpunten

Wat vinden we belangrijk
Grootte van de speeltuin

Glijbanen

Schommels

Picknickbank

Veilig

na het eten verder spelen.

Beste lezer,
Brussel heeft heel wat leuke plekken om buiten te spelen. De kritische ravotters bezochten slechts 20 van
de ongetwijfeld meer dan 100 speeltuinen in de stad. Misschien maken we in de toekomst nog eens een
gids, dat zou leuk zijn. Hopelijk kan deze gids jullie inspireren om in het heel het gewest op ontdekking te
gaan.
Hoe gingen we aan het werk? De kinderen hebben volledig zelf besloten op welke factoren ze iedere
speeltuin wilden beoordelen. Ze werden hierin begeleid door enkele animatoren die probeerden op iedere
locatie spelimpulsen te geven en de kinderen aan te zetten de omgeving en speeltuin volledig in zich op te
nemen. De plus- en minpunten, sterretjes, score en beschrijving werden door de kinderen zelf en in hun
groepje bepaald.
Iedere recensie in deze gids is uiteraard een momentopname en zeer afhankelijk van het weer, de energie
van de kinderen en andere externe factoren. Ook de speeltuinen met een lage score zijn misschien wel een
bezoekje waard, aan jullie om dit te ontdekken.
Veel spelplezier,
Team aximax en de kritische ravotters van Aximax

