
Welkom in

HET SPEELBOS HET VLASBOS
In het speelbos het Vlasbos kunnen kinderen naar 
hartenlust ravotten. Het is een kleine groene 
verademing in een bosarme regio. De nood was 
groot aan een groene speelruimte die vlot en 
veilig bereikbaar is voor de kinderen en jongeren 
van Ingelmunster. In 2009 werd dit bosje van vijf 
hectare aangeplant. Een drietal hectare is in 2015 
sterk genoeg bevonden om de kinderen te kunnen 
ontvangen.

Het speelbos het Vlasbos is niet groot, maar biedt heel wat 
variatie. In het nieuw aangeplante speelbos is het reliëf aangepast 
om de speelmogelijkheden te vergroten. Verder is er een 
speelweide met appelbomen, een notenbosje met beuk en hazelaar 
en een vogelbosje. Centraal ligt een oud bosje, omgeven door een 
waterpartij. Dat oude bosje bevat al heel wat natuurwaarden, 
zoals voorjaarsflora, en ook verschillende vogelsoorten vinden 
er ruimte en rust om hun nest te maken. Daarom wordt aan de 
jeugdverenigingen en -groepen gevraagd om de rust in dit bosje te 
respecteren. 

Tijdens het broedseizoen laten we de natuur hier volledig haar 
gang gaan. Vanaf half juni tot het einde van het jaar kan er in 
beperkte mate in gespeeld worden, bijvoorbeeld om een touw over 
het water te spannen.
Het speelbos is nog een jong bosje, maar algemene 
dagvlindersoorten, zoals het bonte zandoogje en de kleine vos, 
hebben het al ontdekt. Winterkoninkjes, roodborstjes, pimpel- en 
koolmezen vinden hier volop nestgelegenheid.

(15 juni - 
31 december)

ZWINGELAARSTRAAT

VLASBLOEMSTRAAT

VLASBLOEMSTRAAT

VLASBLOEMSTRAAT

TAARTSJIRETOR

VLASSCHAARDSTRAAT

GENTSTRAAT

GE
NT

ST
RA

AT

GE
NT

ST
RA

AT

ZUIDKAAI

RI
NG

LA
AN

N50

Kanaal van Roeselare naar De Leie

Vlaswijk

LEGENDE

BOS

GRASLAND

SPEELZONE

WANDEL- EN FIETSPAD

TOEKOMSTIGE SPEELZONE

WATER

STRAAT, WEG

WANDELPAD

TALUD, LAAGTE

INFOBORD

FIETSENSTANDPLAATS

0 25m 50m 75m 100m

Meer info

Agentschap voor Natuur en Bos
Adres Jacob van Maerlantgebouw - 
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 - 8200 
Brugge (Sint-Michiels)
T 050 24 77 40
E wvl.anb@vlaanderen.be
W www.natuurenbos.be 

De toegankelijkheidsregeling kan je 
inkijken bij de gemeente.

Pimpelmees (Marc Devos) Spelende kinderen (Tom Linster)


