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Een vernieuwe thuis 
voor een Bruisende 
jeugdbeweging
KSA Sint-Niklaas staat er! KSA Sint-Niklaas staat er! In september 20202020 besliste de leiding van 
KSA Trapsoet en KSA Reinaart om samen als KSA Sint-Niklaas door het 
leven te gaan. Vandaag staat er een stevige jeugdbeweging: een 20 tal 20 tal 
leid(st)ers  leid(st)ers  organiseert wekelijks creatieve, avontuurlijke en uitdagende 
activiteiten voor een 100 tal leden  een 100 tal leden  die elke week staan te popelen om 
naar de KSA te komen.

KriekepitteKriekepitte is de thuisbasisthuisbasis van KSA Sint-Niklaas en een ware schat voor de schat voor de 
kinderenkinderen. Een grasplein voor pleinspelletjes; een bos voor verstoppertje, 
kampen en hindernissenparcours te bouwen; hoekjes en kantjes om te 
verstoppen. Kriekepitte is omringd door weilanden en boomgaarden, 
rustig, groen gelegen en veilig verwijderd van drukke straten.

Toch zijn er door de jaren heen een aantal belangrijke gebrekenbelangrijke gebreken aan het 
terrein ontstaan. Vele oude (naald)bomen kreunen onder de ouderdom 
en het veranderend klimaat; gebrek aan onderbegroeiing maakt 
verstoppen heel moeilijk; door barrières blijven belangrijke delen van 
het terrein onderbenut.

In plaats van elk probleem los van elkaar aan te pakken, wil KSA Sint-
Niklaas gaan voor een grondige herinrichting grondige herinrichting die de troeven van het bos 
en terrein extra versterken. Een leuk en uitdagend bos en speelterrein 
met spelprikkels die de perfecte ruimte geeft voor de kinderen om 
avontuurlijke en leerrijke activiteiten te ondernemen. Door op slimme 
plaatsen bomen en struiken te planten, komt dit de natuur ten goede, 
en wapent dit het bos tegen klimaatverandering.

Zo kan  KSA Sint-Niklaas met een vernieuwd terrein en bos vol vertouwen vol vertouwen 
richting toekomst! richting toekomst! 



Leden, leiding, 
oudleiding en ouders

slaan  handen in elkaar 
KSA Sint-Niklaas, dat zijn we allemaal samen! KSA Sint-Niklaas, dat zijn we allemaal samen! De leden, de  leiding, de 
oudleiding, de ouders en de vele sympathisanten die ons een hart onder 
de riem steken. Daarom pakken we het plan van de herinrichting van 

Kriekepitte ook samen aan.

In verschillende participatiesessies met leden, leiding en oudleiding participatiesessies met leden, leiding en oudleiding 
werd gekeken naar wat goed was aan het terrein en het bos, naar wat 
beter kon,  en wat deed dromen. Zowel leden als (oud)leiding  keken 
onderling anders naar de dingen, waardoor een interessant gesprek op 

gang kwam. 

In het uiteindelijke plan (zie volgende bladzijde) zitten zaken die leden, 
leiders, oudleiders en ouders hebben aangebracht. Al deze elementen 
hebben het plan sterker gemaakt. Iedereen die heeft meegedaan aan de 
participatiesessies heeft het plan gevormd en heeft dus ook de toekomst 
van Kriekitte mee vorm gegeven. KSA Sint-Niklaas, dat zijn we allemaal KSA Sint-Niklaas, dat zijn we allemaal 

samen!samen! 
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Het plan ontrafelD
De Arena

Tunnels, putten en kampen in het bos

Groot grasveld met in de rand struiken, een poel en klimbomen

Dé blikvanger van het 
vernieuwde terrein wordt de 
grote arena. Alle leden en 
bezoekers kunnen hier gezellig 
rondzitten, spelletjes en 
toneeltjes spelen en genieten van 
een kampvuur. De verhuis van 
de arena maakt op het terrein 
ruimte vrij voor een plek met 
water, een groter grasveld en 
meer struiken en een groter bos.

De bestaande putten in het bos 
worden nu al soms overdekt 
door een camouflagenet waar 
je onder door kan kruipen Voor 
de leden smaakte dit naar 
meer. De al aanwezige putten 
worden omgevormd tot een 
tunnel met bergjes en plaats 
voor kampen.

Door de veranderende 
positionering is er een 
groot, aansluitend speelveld 
beschikbaar, maar is er ook 
ruimte aan de randen voor een 
poel met stapstenen, ruimte 
voor extra klimbomen en 
struiken om in te verstoppen.



Najaar 2021

voorjaar 2022

Najaar 2022

Voorjaar 2023

Van plan naar praktijk: 
de vooropgestelde timing

Communicatie over plan naar leden, (oud)leiding, ouders en sympathisanten  
Onderhoudskap en voorbereiden van het bos en het terrein op 

werkzaamheden in voorjaar 2022
Maken van een pad rond het bos 

Financieel het plaatje rond krijgen

Aanleg  van de arena
Aanleg van de poel met stapstenen en slingertouw 

Kleine aanplant 
Maken van tunnel met rioolbuis en berg 

Grote aanplant 
Aanplant klimbomen

Uitdunnen haag beuk om doorwaadbaarheid te verhogen 

Openingsmoment met leden, leiding, 
oudleiding, ouders  en sympathisanten 



Jij kan helpen!

Financiële steun

Helpen met voorbereiding aanleg of onderhoud

Kriekepitte, dat maken we samen. We hopen ook op jouw hulp om alles Kriekepitte, dat maken we samen. We hopen ook op jouw hulp om alles 
zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen. zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen.   Hieronder geven we een 
overzicht via welke manieren je ons zou kunnen helpen.  
Bedankt alvast voor je hulp, klein of groot!Bedankt alvast voor je hulp, klein of groot!

De totale kostprijs van de herinrichting van het  terrein en bos wordt 
ingeschat op 50.000 euro. 

Via een subsidieoproep van Toerisme Vlaanderen hopen we op 40% van 
dit bedrag, via steun van de Vlaamse Overheid, binnen te halen.

Ben jij een fervente klusser, een handige harry of heb je net twee 
linkerhanden? Maakt niet uit! We kunnen alle soorten hulp gebruiken. 

Zie je het zitten om een dag of een paar uurtjes mee de handen uit de 

Heb je nog suggesties of andere ideeën om een steentje bij te dragen?
Laat het ons weten via hans.cole@telenet.be hans.cole@telenet.be ofof 0472 65 45 51 0472 65 45 51 ..
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mouwen te komen steken, of wil je mee helpen 
met het openingsmoment? 

Scan de QR-code om jezelf toe te voegen aan 
‘Helpende handen KP WhatsApp-groep’ en blijf 
op de hoogte van wat er staat te gebeuren en 
waar jij mee kan helpen. 

Voor de resterende 30.000 euro zetten we in 
op (fiscaal aftrekbare) giften van bedrijven, giften van bedrijven, 
verenigingen of particulierenverenigingen of particulieren. 

Ken jij een bedrijf of vereniging of ben jij een 
particulier die het ziet zitten om een bijdrage te 
doen? Aarzel niet om de QR-code hiernaast te 
scannen.


