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AMBITIE

Stichting Speeltuin Noordse Park heeft de 
ambitie om de huidige speelomgeving te 
transformeren tot een inclusieve speeltuin 
die meegaat met de toekomst wat betreft 
duurzaamheid en circulariteit. De afgelopen 
zestig jaar is de speeltuin onveranderd 
gebleven en veel buurtbewoners uit 
Ondiep zijn hier opgegroeid. De laatste 
jaren heeft de speeltuin een transformatie 
doorgemaakt die afstand doet van het 
slechte imago en het stenige karakter. Het 
bestuur, veel vrijwilligers en betrokkenen 
uit de buurt hebben de speeltuin al enorm 
veranderd en het terrein is al niet meer 

HUIDIGE PROBLEMATIEK

Uit veld- en literatuuronderzoek blijkt dat 
kinderen met een beperking moeite hebben 
met een aantal dingen tijdens spel. Visueel 
beperkte kinderen kunnen zich moeilijk 
oriënteren, fysiek beperkte kinderen 
kunnen niet overal komen en meedoen 
met leeftijdsgenootjes en verstandelijk 
beperkte kinderen hebben te veel last van 
omgevingsprikkels. Dit alles zorgt ervoor 
dat kinderen met een beperking worden 
geremd in hun spel en hierdoor een 
achterstand krijgen in hun ontwikkeling. 
Spelen speelt namelijk een belangrijke rol 
tijdens de ontwikkeling van een kind. Door 
spel ontdekken kinderen de wereld en leren 
ze hun eigen lichaam en objecten beter te 
begrijpen. Ze krijgen meer inzicht in de 
wereld om hen heen. Spel is ook belangrijk 
voor de emotionele ontwikkeling van een 
kind, omdat ze via spel op een natuurlijke 
manier ervaringen en gevoelens leren te 
uiten. Jonge kinderen spelen vaak naast 
elkaar, genietend van elkaars gezelschap. 
Hierop volgend ontstaat samenspel, waarin 
kinderen focussen op elkaar en hierdoor 
leren interacteren. Daarnaast vindt er 
tijdens spel een sociale ontwikkeling 
plaats en tenslotte is spel ook belangrijk 
voor de creatieve ontwikkeling. Tijdens 
spel is het kind de baas: gebeurtenissen 
kunnen snel een andere wending krijgen 
en oplossingen, die misschien [nog] niet 
mogelijk zijn in het echte leven, kunnen 
bedacht en uitgewerkt worden. Spel 
verhoogt tevens het probleemoplossend 
denkvermogen en mogelijkheden voor 

GEFASEERDE REALISATIE

Het totaalontwerp dat hier wordt 
gepresenteerd is zeer ambitieus. Het is 
een langetermijndoel die behapbaar wordt 
gemaakt door gefaseerde realisatie. Er 
wordt uitgegaan van drie uitvoeringsfases:
• uitvoeringsfase 1: 1 jaar
• uitvoeringsfase 2: 5 jaar
• uitvoeringsfase 3: 10 jaar

De aanvraag voor de toegankelijkheids-
subsidie ‘Samen Spelen’ van gemeente 
Utrecht zou worden besteedt aan 
uitvoeringsfase 1, waarbij de nadruk komt 
te liggen op het maken van de basis van 
het totaalplan met extra aandacht op de 
toegankelijkheid van de huidige faciliteiten 
en speelobjecten. Ook is ervoor gekozen 
om het schaduwprobleem in het gedeelte 
bij Lagenoord-zijde aan te pakken, omdat 
men bij vegetatie te maken heeft met een 
lange ontwikkelingsperiode [vooral bij het 
creëren van schaduwbomen]. 

De stichting heeft een arsenaal aan 
vrijwilligers en betrokken mensen uit 
de buurt achter zich staan. Veel mensen 
voelen zich betrokken bij de plek en 
brengen graag hun steentje bij.  Dit is terug 
te zien in de speeltuin. Er worden veel 
activiteiten georganiseerd, er lopen veel 
losse projecten en er worden mooie dingen 
gecreerd waardoor je direct ziet dat dit 
geen standaard speeltuin is. De kracht van 
deze community willen we gebruiken voor 
het realiseren van het totaalontwerp. Door 
een goed fundament te leggen met een 
duidelijke structuur en totaalplan, zijn er 
legio aan mogelijkheden om voor en door 
alle betrokkenen de huidige speeltuin te 
tillen naar hun gezamelijke uiteindelijke 
doel.

LEERCURVE 

Om samenspel te creëren, wordt 
er gestreefd naar een optimale 
speelomgeving waarin alle beperkingen 
worden geminimaliseerd. Door het gebruik 
van theorie over de spelontwikkeling van 
een kind, wordt gestreefd naar de meest 
optimale inclusieve speelomgeving. 

Er is een enorme hoeveelheid aan 
theorie over de verschillen in deze 
ontwikkelingsfases tussen kinderen met 
en zonder beperking. In grote lijnen loopt 
de ontwikkeling van deze verschillende 
kinderen niet gelijk op met de leeftijd. 
Daarom passen we de Leercurve toe, 
waarbij niet zozeer wordt gekeken naar 
de leeftijd, maar naar de behoeftes en 
stimuli die kinderen met beperking nodig 
hebben om optimaal te kunnen spelen en 
op welke manier samenspel kan worden 
gestimuleerd. Dit noemen we de ‘leercurve’.  
Door de speeltuin en de speelobjecten in 
te delen a.d.h.v. die leercurve, ontstaat 
er een geleidelijke opbouw van een 
prikkelarme speelomgeving met veel 
begeleiding voor de allerkleinsten tot 
een prikkelrijke speelomgeving voor de 
alleroudsten waarin geen begeleiding 
meer is en ze optimaal worden uitgedaagd 
tijdens hun spel. Hierbij wordt er ook voor 
gezorgd dat alle benodigde speltypen 
[schommelen, glijden, klimmen, springen, 
rennen en sensopatisch spel] bij iedere 
doelgroep vertegenwoordigd zijn.

Voor de ernstig meervoudige beperkte 
kinderen moet er natuurlijk ook een fijne 
speelomgeving gecreëerd worden, ook al is 
deze groep niet zo sterk vertegenwoordigd. 
Een goede speelomgeving faciliteren 
voor deze doelgroep is daarentegen 
een vak apart. Ze hebben vaak 
ernstige zintuiglijke beperkingen en 
prikkelverwerkingsstoornissen [zien, 
horen, tast, evenwichtsgevoel, houding- 
en bewegingsgevoel, reuk en smaak] en de 
meeste kinderen in deze doelgroep zitten 
in een rolstoel. Het is bekend wat hiervoor 
nodig is en dit wordt geïntegreerd in het 
ontwerp. 

DOELGROEP

De officiële doelgroep van de speeltuin 
zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Op dit moment is de opkomst van de 
bezoekers hierin onder te verdelen:
• Ochtend: 0 – 4 jaar [met ouder of 

grootouder] 
Deze kinderen maken voornamelijk 
gebruik van de zandspeelplek, de 
naastgelegen schommel voor de 
allerkleinsten, het treintje en het 
huisje.

• Middag: 4 – 8 jaar [onder begeleiding 
of zelfstandig] 
Deze kinderen gebruiken zijn vooral in 
het onderste deel [in de plattegrond] 
van de speeltuin te vinden, waar 
onder andere de zeshoekschommel, 
draaicarrousel, vogelnestschommel en 
klimobjecten staan. Ook maken deze 
kinderen veelvuldig gebruik van de 
fietsjes en skelters waarmee ze door 
het hele speelterrein gaan.

Ontbrekend: kinderen tussen de 8 en 12 jaar. 
Het is bekend dat er in de buurt groepjes 
kinderen zijn uit deze leeftijdscategorie, 
maar die bezoeken de speeltuin niet meer 
door een gebrek aan uitdaging. Aan deze 
doelgroep wordt extra aandacht besteed 
in het ontwerp. 
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Het auteursrecht op de tot stand gekomen [bouw]

tekeningen, schetsen en het ontwerp[concept], 

berust bij de ontwerper.

ONTWERPCONCEPT

Omdat een inclusieve speeltuin staat voor 
een fijne speelomgeving voor alle kinderen, 
met en zonder beperking, is het belangrijk 
dat alle mogelijke beperkingen voor 
iedereen zoveel mogelijk geëlimineerd 
worden in zo’n speeltuin. Daarom wordt de 
zojuist beschreven huidige problematiek 
aangepakt d.m.v. een ontwerpconcept, 
waarbij de focus ligt op het verhelpen van 
deze drie grootste problemen binnen spel 
voor kinderen met een beperking, met de 
volgende ambities:
• Oriëntatie: je hoeft als kind niet bang 

te zijn [dat je je bezeert]. Je kan je als 
kind volledig focussen op spelen.

• Samenspel: je bent niet beperkt. De 
vaardigheden die je hebt ontwikkeld 
door jouw beperking geven jou zelfs 
een voordeel t.o.v. andere kinderen. 
Gebruik jouw kracht.

• Uitdaging: je hebt zelf de regie in handen 
en dus invloed op jouw gekozen spel, 
er is altijd iets nieuws te ontdekken 
en de speelomgeving blijft hierdoor 
interessant.

Het hoofddoel van het ontwerpconcept 
is het creëren van een optimale 
speelomgeving waarin kinderen met een 
beperking ongeremd kunnen spelen en de 
mogelijke stagnatie in hun ontwikkeling 
wordt geëlimineerd.

terug te herkennen. Een plek die ooit 
voornamelijk bestond uit betontegels en 
hekwerk, heeft plaats gemaakt voor een 
natuurrijke ontdekkingstuin waar veel 
mooie creaties van buurtkinderen te zien 
zijn. Bezoekers komen tegenwoordig 
zelfs op de fiets vanuit andere wijken 
naar de speeltuin toe. Maar de speeltuin 
is er nog niet. De stichting wil het grondig 
aanpakken en heeft er daardoor voor 
gekozen om hun ambitie voor een inclusieve 
natuurspeelomgeving door middel van 
een totaalontwerp met gefaseerde 
uitvoeringsfases te realiseren. 

creatief denken. 
Doordat deze kinderen beperkt worden 
in hun spel, kunnen ze niet optimaal 
meespelen met hun vriendjes. Samenspel 
wordt hierdoor bemoeilijkt. 
Tenslotte is het zo dat kinderen met een 
beperking meer uitgedaagd moeten 
worden om te spelen, omdat het spelen 
niet zo vanzelf komt als bij de rest. 
Hoe groter de beperking, hoe groter de 
uitdaging moet zijn. Dat is eigenlijk heel 
normaal. Oudere kinderen willen ook meer 
uitgedaagd worden dan jongere kinderen. 

STICHTING SPEELTUIN NOORDSE PARK

Om het totaalontwerp met al zijn lagen te 
verduidelijken, wordt er een onderverdeling 
gemaakt in twee ontwerplagen: 
• Oriëntatie & Toegankelijkheid 

Hieronder valt o.a. toegankelijkheid, 
padenstructuur, informatie en 
communicatie, schaduw, verlichting, 
rust- en toezichtsplekken.

• Samenspel & Uitdaging 
Hieronder valt o.a. de implementatie 
van de leercurve a.d.h.v. de 
doelgroepen, speelzones, ontdekken, 
natuur en uitdaging [vanaf het 
hoofdpad].

De focus van de twee ontwerplagen is 
hieronder overzichtelijk gemaakt door ze 
van elkaar te scheiden. Een plattegrond 
met het totaalontwerp is twee keer 
weergegeven, waarbij voor iedere laag de 
belangrijkste ontwerpelementen worden 
uitgelegd. Om dit extra te verduidelijken, 
hebben de opmerkingen een kleur 
gekregen die gekoppeld is aan één van 
de drie pijlers, zodat je weet bij welke 
pijler [spelen, facilitair of participatie] de 
nadruk ligt. 

 = spelen
 = facilitair
 = participatie

PROJECTDOEL, PIJLERS 
& ONTWERPLAGEN

Dit totaalontwerp heeft als hoofddoel het 
creëren van een natuurlijke speelomgeving 
voor alle kinderen, met en zonder 
beperking. Het plan is gestoeld op drie 
pijlers: spelen, facilitair en participatie. 
Om tot een masterplan te komen, moest 
eerst hun visie vertaald worden naar een 
uiteindelijk doel voor de speelomgeving. 
Dit resulteerde in een totaalontwerp in 
schetsvorm. In dit boekwerk is de uitwerking 
hiervan te zien. Het plan legt de nadruk op 
de transformatie van het terrein. Hierdoor 
ligt de nadruk vooral op de pijler spelen. 
Deze pijler staat natuurlijk niet los van de 
andere twee pijlers. Daarom is de fysieke 
implementatie van deze twee pijlers ook 
terug te zien in het totaalontwerp. 
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BESTAANDE SITUATIE

tekeningnummer

SO.BS.001

De speeltoestellen in dit gebied zijn al ruim 15 jaar oud en 
daarmee hoog nodig toe aan vervanging. 

De aanpak hiervan schuiven we door naar uitvoeringsfase 2, 
omdat deze kostenpot veel te groot is voor de huidige subsidie 
aanvraag. De aanpak van dit probleem biedt een mooie kans 
om het hele gebied te herzien en zo optimaal mogelijk te 
herinrichten. 

De hoofdgebouw is niet drempelvrij, waardoor de belangrijkste 
faciliteiten [algemene keuken en toiletten] van de speeltuin niet 
toegankelijk zijn.

Dit probleem gaan we direct aanpakken, door de aangrenzende 
buitenruimte van deze ingangen te verhogen, waardoor het 
gebouw drempelvrij wordt. 

Door een gebrek aan schaduw is dit gebied veel te warm 
op hete zomerdagen. Juist op die warme dagen heeft de 
speeltuin veel bezoekers, omdat het pierenbadje aangaat 
vanaf 25 graden. De grootste probleemgebieden zijn het 
pierenbadje, het zandspel en het hoofdgebouw. 

De oplossing voor dit probleem zal bestaan uit het 
aanplanten van schaduwrijke bomen, een overkapping bij 
de ingang van het gebouw en een schaduwdoek boven 
het zandspel. Doordat bomen een lange tijd nodig hebben 
voordat ze een goed schaduwrijk gebied creeren, is dit 
onderdeel van de eerste uitvoeringsfase.

Dit gebied is in de koude wintermaanden erg donker. 
Idealiter worrdt het hoofdpad op een goede wijze verlicht, 
zodat de hoofdstructuur ook dan duidelijk is. 

Het toepassen van indirecte puntverlichting langs het 
hoofdpad en bij de algemene faciliteiten is een onderdeel 
dat vanwege de hoge kosten in een latere uitvoeringsfase 
wordt meegenomen.

HUIDIGE PROBLEMATIEK
BESTAANDE SITUATIE 

De ingang van de speeltuin is momenteel heel moeilijk te vinden en het gehele 
terrein heeft vanaf de buitenzijde een onuitnodigende uitstraling. Ook is er in de 
speeltuin zelf onduidelijk waar alles is en wat er allemaal te doen is.

Er wordt gekeken of we hier al op korte termijn wat aan kunnen doen. De 
aanvraag van vergunningen voor dit doeleinde is hier onderdeel van. 

De paden die naar de achterzijde van het tuinhuis lopen,  
bestaan uit elementverharding die schots en scheef ligt. Ook 
zijn voor de paden verschillende elementen gebruikt, waardoor 
de kleur en vorm niet uniform is. Hierdoor zijn deze paden niet 
toegankelijk. 

In uitvoeringsfase 1 worden deze paden verbetert, zodat ze 
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en visueel beperkten. 
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speelzone 2 - doelgroep: 4 - 8 jr 

speelzone 1 - doelgroep: 1 - 4 jr 

TOTAALPLAN 
LAAG 1 - ORIENTATIE & TOEGANKELIJKHEID

Door de bestaande fietsenstalling te 
overkappen en te voorzien van een verharde 
ondergrond, wordt deze fijner in gebruik.

Informatieborden en bewegwijzeringspalen bij de hoofdingangen, aan de buitenzijde 
van het hek rondom het speelterrein en door het speelgebied langs het hoofdpad.
De informatieborden kunnen bestaan uit tekst en braille en er kan worden gewerkt 
met voorwerpen die voor verschillende functies en plekken staan. 
Door bij de hoofdingangen wat meer informatie te geven over de speeltuin en hoe 
de plattegrond in elkaar steekt, weten de kinderen waar ze aan toe zijn en kunnen 
ze onbezorgd gaan spelen. 

Door het plaatsen van indirecte puntverlichting langs het 
gehele hoofdpad en de belangrijkste routes, is de speeltuin 
ook tijdens de donkere wintermaanden goed verlicht. 

Bij de verbouwing van dit bebouwde 
gebied wordt rekening gehouden met het 
opvangen van regenwater met het oog 
op duurzaamheid en ten behoeve van 
circulariteit binnen het terrein. 

Door een uniforme padenstructuur toe te passen 
die de orientatie binnen de speelomgeving 
optimaliseert, kan ieder kind zijn weg vinden. 

hoofdpad

Paden naar algemene faciliteteiten verbeteren, zodat ze 
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en visueel beperkten. 

Het gebied rondom deze schommels 
voor de allerkleinsten is nu van zand. 
Deze ondergrondmaterialisatie is niet 
voor iedereen toegankelijk, daarom gaan 
we deze veranderen naar een grond dat 
wel toegankelijk is.

Het gebouw drempelvrij 
maken door het omliggende 
gebied bij de ingang en de 
toiletten in z’n geheel op te 
hogen. 

Een overkapping bij de entree van het 
hoofdgebouw zorgt voor schaduw, waardoor het 
gebouw minder warm wordt in de zomerdagen. 
Tevens is een overkapping zeer helpend voor 
mensen met een visuele beperking bij het vinden 
van de ingang.

Een beplantingsplan met vegetatie die 
herkenbaar is door alle seizoenen heen. Door 
soorten beplanting te koppelen aan speltypes en 
ze zowel bij het speltype zelf te plaatsen als bij 
de padafslag naar dit spel toe, wordt orientatie 
gecreeerd. 
Bijvoorbeeld: lavendel is gekoppeld aan 
schommelen. Als je over het hoofdpad loopt en je 
ruikt lavendel bij een afslag, dan weet je dat aan 
het einde van dat pad een schommel te vinden is. 

Bestaande heuvel doortrekken en laten aansluiten op startplateau 
van kabelbaan, zodat het speeltoestel toegankelijker wordt.

Een laag, kleurrijk hek geeft ouders rust dat hun kinderen niet zomaar 
de naastgelegen weg oprennen. Een poort met automatische knop en 
sluitvergrendeling zorgt ervoor dat de toegang vanuit deze ingang zo 
gemakkelijk mogelijk gemaakt wordt voor mensen in een rolstoel.

Bij het zand- en waterspel plaatsen 
we vlonders en zandtafels, zodat ieder 
kind kan meespelen. 

Door een handvat in het 
pierenbadje te maken, 
wordt het pierenbadje 
toegankelijker.

Deze bomen zorgen 
al snel voor schaduw 
op het gebied dat nu 
veel te warm is op de 
hete zomerdagen.

Soms wil je als kind even tot rust komen tijdens het spelen. Daarom zijn er meerdere rustplekken gecreerd die dit faciliteren. Deze rustplekken dienen ook als toezichtsplek 
voor ouders en als meegeniet plek voor de ernstig meervoudig beperkte kinderen die het kijken naar andere spelende kinderen ervaren als een vorm van spel. 

hoofdgebouw

pierenbad

tuinhuis

c
o

n
ta

in
e
r

Door het bestaande tuinhuis te vergroten met 
een overkapping, wordt er ruimte gecreerd 
voor een centrale ontmoetingsplek waar ouders 
koffie of thee kunnen drinken. Ook komt hier op 
langer termijn een buitenkeuken en veel tafels 
voor allemaal activiteiten voor en door de buurt.

In de toiletgroep worden in uitvoeringsfase 1 beugels geplaatst ter bevordering 
van de toegankelijkheid. 
Het hoofdgebouw gaat tevens een transitie door, om het gebouw uitnodigender 
te maken en toegankelijkheid te optimaliseren. Dit is een lopend project.
Op langere termijn komt er ook een invalidetoilet en wordt er gekeken naar de 
mogelijkheid voor het creëren van een snoezelruimte.
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tekeningnummer

SO.NS.002

hoofdpad

De speeltoestellen in dit gebied zijn al ruim 15 jaar oud en daarmee 
hoog nodig toe aan vervanging. De aanpak hiervan schuiven 
we door naar uitvoeringsfase 2, omdat deze kostenpot veel te 
groot is voor de huidige subsidie aanvraag. De aanpak van dit 
probleem biedt een mooie kans om het hele gebied te herzien en 
zo optiomaal mogelijk te herinrichten. 

We vinden het daarentegen belangrijk dat spelen nu al voor iedereen 
toegankelijk is. Daarom maken we een tijdelijk pad van tegels die 
vrijkomen uit de aanpak een ander gebied in de speeltuin. 

Het Bamboebos wordt een natuurlijk 
ontdekkingsgebied voor doelgroep 2: 
4 tot 8 jaar.

Dit wordt een avonturenbos voor de 
grootste kinderen [doelgroep 3: 8 - 12 jaar] 
om lekker te ravotten. Ook kinderen in een 
rolstoel kunnen hier los gaan.

Op dit moment wordt de oude 
speeltoren vervangen voor een 
nieuwe aangepaste speeltoren. Er 
wordt een pad naartoe aangelegd, 
zodat ook kinderen in een rolstoel 
mee kunnen spelen.

Het hoofdpad is de lijn die door de speeltuin 
loopt en alles met elkaar verbindt. Alle functies 
en speelzones worden hierop aangetakt. Omdat 
we kinderen willen uitdagen tot spel, wordt het 
hoofdpad ontworpen als een beleving op zich. 
Dit doen we bijvoorbeeld door speelgebieden, 
zoals het avonturenbos en het bamboebos, als 
het ware ‘over’ het hoofdpad heen te laten lopen 
(denk bijvoorbeeld aan wilgentunnels) en door 
spel uitlokkende elementen langs het hoofdpad 
te plaatsen dat interactie opwerkt (denk aan 
een lachspiegel, dromenvanger, windgong en 
tastwand).  

Dit gebied is gereserveerd voor een pumptrackbaan 
voor de allerkleinsten en rolstoelgebruikers, zodat 
de speeltuin onderdeel kan zijn van het Bikefestival 
Noordse Park.

Dit rolstoelplateau is niet alleen een toezichtsplek 
voor ouders, maar heeft ook een zandtafel. Naast 
een normale speelgraafmachine in het zand staat 
zelfs een speelgraafmachine voor kinderen in een 
rolstoel, zodat iedereen samen met het zand kan 
spelen.

De wens is om een werkplek te creeren 
waar vrijwilligers kunnen klussen. Tevens 
een kleinere werkbank zorgt ervoor dat de 
kleintjes ook mee kunnen helpen.

Soms kan een speeltoestel gevaarlijk zijn. Kinderen met een visuele 
beperking kunnen bijvoorbeeld tegen schommelende kinderen 
aanlopen of botsen tegen kinderen die van een glijbaan afroetsen. Om 
zulke situaties te vermijden, is in deze gebieden vegetatie geplaatst. 

Deze rustplekken hebben niet alleen de functie van de-activeren, maar dienen ook 
als speelplek voor de ernstig meervoudig beperkte kinderen die het kijken naar 
andere spelende kinderen ervaren als een vorm van spel. 
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Het verbinden van de hoofdingangen d.m.v. een hoofdpad.
Het aantakken van de belangrijkste faciliteiten op het hoofdpad. 

BASISSTRUCTUUR AANBRENGEN SCHADUW CREEREN

TOEGANKELIJKHEID VAN FACILITEITEN VERBETEREN SPELEN BEREIKBAAR MAKEN

Het probleem van een veel te warm gebied door gebrek aan schaduw in deze vroege fase al tackelen door het planten van bomen. Bomen hebben in het algemeen tientallen jaren nodig voordat ze 
schaduwrijk zijn, daarom planten we 1 grote schaduwrijke boom en 2 rijen van snelgroeiers in de eerste uitvoeringsfase om dit probleem op te lossen. 

Alle speeltoestellen zijn helaas 15 tot 20 jaar oud en zullen op korte termijn vervangen moeten worden. Hierdoor ligt er de kans om de toekomstige nieuwe speeltoestellen te herpositioneren, 
waardoor de orientatie en het samenspel verbetert. Op dit moment wordt de oude speeltoren vervangen voor een nieuwe aangepaste speeltoren. Er wordt een pad naartoe aangelegd, zodat ook 
kinderen in een rolstoel mee kunnen spelen. In uitvoeringsfase 1 is het toegankelijker maken van sommige bestaande speeltoestellen opgenomen, onder meer door het aanleggen van een pad naar de 
vogelnestschommel en het verlengen van de grasheuvel tot het startplateau van de kabelbaan. Ook worden de paden die leiden naar de opslag voor fietsjes en skelters vernieuwd, omdat de huidige 
paden zo vervallen zijn dat ze niet toegankelijk zijn voor iedereen. Ook wordt de fietsopslag vergroot, zodat ieder kind bij zijn lievelingsfiets kan. 

Het gebouw drempelvrij maken door het omliggende gebied bij de ingang en de toiletten in z’n geheel op te hogen.
De paden naar algemene failiteiten verbeteren, zodat ze toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en visueel beperkten. 
De fietsenstalling voorzien van een verharde grondmaterialisatie,
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Door de bestaande fietsenstalling te 
overkappen en te voorzien van een verharde 
ondergrond, wordt deze fijner in gebruik.

Paden naar algemene faciliteteiten verbeteren, zodat ze 
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en visueel beperkten. Bestaande heuvel doortrekken en laten aansluiten op startplateau 

van kabelbaan, zodat het speeltoestel toegankelijker wordt.
Deze bomen zorgen al snel voor schaduw op het 
gebied dat nu veel te warm is op de hete zomerdagen.

We vinden het belangrijk dat spelen nu al voor iedereen toegankelijk 
is. Daarom maken we een tijdelijk pad van tegels die vrijkomen uit de 
aanpak een ander gebied in de speeltuin. 

De hoofdingangen met elkaar verbinden en het hoofdpad visueel 
en tactueel doortrekken tot de ingang van het hoofdgebouw, 
zodat de algemene faciliteiten goed vindbaar zijn. 

Op dit moment wordt de oude speeltoren vervangen voor een 
nieuwe aangepaste speeltoren. Er wordt een pad naartoe aangelegd, 
zodat ook kinderen in een rolstoel mee kunnen spelen.

Het gebouw drempelvrij maken door het 
omliggende gebied bij de ingang en de toiletten 
in z’n geheel op te hogen. 


