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Op zondag 27 maart wordt het Groenplan|Speellandschap Kallo officieel ingehuldigd. Voor een totale 

kostprijs van 170 000 euro  creëerde de gemeente een nieuwe speel- en ontmoetingszone, toegankelijk 

voor alle mensen van Kallo. Het project werd mee gefinancierd door de Vlaamse Overheid en de provincie 

als Platteland Plus project. 

De inhuldiging is het slotstuk van een traject dat opgestart werd in juni 2016. Heel wat partners werden 

van bij het begin actief betrokken:  GBS Kallo en het oudercomité van de school, Chiro Kallo, ’t Boelleke 

vzw, nv Brody (appartementen De Rietvelden) en de petanqueclub van Kallo. 

Schepen van Onderwijs Katrien Claus: “Bij de opstart van het project was ik bevoegd voor Jeugd. Chiro 

Kallo klopte in 2016 bij ons aan voor meer speelruimte om onbezorgd te ravotten in de omgeving van hun 

lokaal. Na een bevraging in de buurt en overleg met GBS Kallo bleek dat er naast speelruimte en een 

brandweg voor de jeugdbeweging ook nood en vraag was naar meer parkeerplekken, meer 

toegankelijkheid voor de schoolbussen van GBS Kallo, betere infrastructuur voor de petanqueclub en de 

aanleg van een nieuwe trage weg. Al deze vragen werden geïntegreerd in een ontwerpplan voor een 

nieuwe attractieve, publieke ruimte voor jong en oud in het centrum van Kallo: Groenplan Kallo. Het plan 

werd voorgelegd aan de provincie als Platteland Plus project.” 

 

Tijdlijn project Groenplan Kallo 

Groenplan Kallo werd de voorbije jaren ontwikkeld in verschillende fases. 

2016: Chiro Kallo stelt de vraag voor meer speelnatuur. De gemeente startte een ruimere bevraging in de 

buurt en dient het Groenplan Kallo als Platteland Plus project voor aan de Vlaamse overheid en provincie. 

December 2019: aanleg van speelbos van 2 000 m2 tijdens een boomplantactie met de leerlingen van GBS 

Kallo. Het loofbos werd geschonken door Waeslantnatie. 

2020: opstellen van bestekken voor verhardingswerken en infrastructuurwerken, na de goedkeuring 

omgevingsvergunning goedgekeurd startten in november de infrastructuurswerken op:  

• Inrichting van de speelplaats en verharding fietsenberging site Chiro Kallo en aanleg voetpaden 

rondom het gebouw.  
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• Inrichting petanquebaan 

• Inrichting busdraaiplek en ‘kus- en rijzone’ voor GBS Kallo.  

Voorjaar 2021: Aanleg van diverse groenzones, een speelpoel en ecopoel, de inrichting van speelheuvels, 

een amfitheater en een kleutereiland met speelzand, plaatsing van speeltoestellen. In samenwerking met 

het oudercomité van GBS Kallo en de provincie worden ‘wiglo’s gemaakt.  

Voorjaar 2022l: Recent kreeg de skateramp een definitieve plek. Op de oude plek werd 

fietsparkeergelegenheid gecreëerd. 

Volgt in het najaar: Er zal nog een laatste stukje trage weg aangelegd worden: het traject vanaf de 

appartementen van ‘De Rietvelden’ tot de Ebeslaan. 

Speelnatuur voor alle kinderen van Kallo, de Chiro Kallo en GBS Kallo 

Schepen voor Jeugd Laura Staut: “De nieuw gecreëerde speelnatuur is een droom voor Chiro Kallo die zijn 

lokalen midden in het gebied heeft. Ook de aanpalende kleuter- en lagere school van GBS Kallo profiteren 

van meer groen en speelgelegenheid in de directe schoolomgeving.” 

Schepen van Natuurontwikkeling Filip Kegels: “Met deze prachtige realisatie is Kallo weer een groenzone 

voor zachte recreatie rijker. Zowel jong en kunnen kunnen hier komen genieten en elkaar ontmoeten!” 

 

 

Meer informatie 

Filip Kegels Katrien Claus Laura Staut 
Schepen van Natuurontwikkeling Schepen van Onderwijs Schepen van Jeugd 

T 0486 16 74 95 T 0477 96 75 90 T 03 750 16 05 

E filip.kegels@beveren.be E katrien.claus@beveren.be E laura.staut@beveren.be 

 
 

 

Chiro Kallo met v.l.n.r. Leentje 

Grillaert, gedeputeerde Oost-

Vlaanderen voor 

Plattelandsbeleid, schepen Laura 

Staut en schepen Filip Kegels 
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