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VERVANGING SPEELTOESTELLEN
DEFIN IT IEF ONTWERP

AANPAK SPEELPLEKKEN

In di t  rapport  wordt  er  per speelplek beschreven welke 
wi jz ig ingen er plaats v inden. 

Bi j  e lke speelplek wordt er in een plat tegrond met 
foto’s beschreven welke wi jz ig ingen er plaats v inden. 
Deze wi jz ig ingen worden onderverdeeld in:

 Objecten behouden op dezel fde plaats

 Object  verwi jderen en afvoeren

 Nieuw object

 Objecten hergebruiken, komt ui t  andere locat ie

 Object  verwi jderen en hergebruiken op
 andere locat ie binnen de speelplek of  andere 
 speel locat ie
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DEFIN IT IEF ONTWERP
SPEELPLEKKEN CASTERHOVEN 2020-2021
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DEFIN IT IEF ONTWERP
NIEUWE SPEELPLEK

SPEELPLEKKEN CASTERHOVEN
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VERVANGING SPEELTOESTELLEN
DEFIN IT IEF ONTWERP

Speelwaardes speelplek
-  Balanceren
- Schommelen
- Fantaseren
- Gl i jden
- Kl immen en Klauteren
- Chi l len

Deze speeltuin gaan we meer uitdagend 
maken voor de wat oudere kinderen.
Het voorstel is een groot kl imtoestel 
om te kunnen klauteren, maar ook om 
lekker te kunnen chil len. 

groot
kl imtoestelkruidenr i jk 

grasland 
(beheer)

kruidenr i jk 
grasland 
(beheer)

kruidenr i jk 
grasland 
(beheer)

KESTEREN: SPEELPLEK 41: DOKTER A. ZANDIJKHOF

vogelnest-
schommel

zand-
toestel

parcours
met 

gl i jbaan

schommel

zandtoestel

k l imtoestel

parcours

gl i jbaan 

keien
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N IEUWE SPEELPLEK

Een speelplek voor kleine 
kinderen en de wat oudere 
kinderen! Een speelplek om te 
kunnen kl immen, gl i jden, maar 
ook draaien en duikelen. 
De speelplek is omsloten door 
laag struweel en een wat 
hogere haag.

DEFIN IT IEF ONTWERP

Speelwaarden speelplek
-  Balanceren
- Kl immen en klauteren
- Gl i jden
- Fantasie
- Chi l len

CASTERHOVEN: SPEELPLEK 2 -  BURGEMEESTER H. A. 
VAN STEENNISSTRAAT

sierheesters
bomen

kunstgras
valondergrond

sierheesters

haag

combinat ietoestel

wi lgentenenhut

keien

duikelrek

zi tbank
met afvalbak

keien

wi lgen-
tenenhut

zi tbank

afvalbak

kl im-gl i j
combinat ie

draai-
toestel

tweedel ig
duikelrek

sier-
heesters
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N IEUWE SPEELPLEK
DEFIN IT IEF ONTWERPCASTERHOVEN: SPEELPLEK 3 -  J .  HAVINGASTRAAT

OPTIE 1

sierheesters

sierheesters

vaste planten 
en siergrassen

vr i j  spel

Speelwaarden speelplek
-  Balanceren
- Kl immen en klauteren
- Fantasie
- Chi l len
- Teamsport
-  Vr i j  spel  /  voetbal

Een speelplek als speel-  en sportroute. Lekker buiten 
trainen in de vorm van trimparcours of bootcamp 
is hier mogeli jk. Ook kun je lekker struinen via de 
speelelementen en kijken wie het snelste deze route 
kan afleggen. Daarnaast is er een open zone voor 
vri j  spel ingericht.
De zone wordt afgeschermd met een sier- en 
vl inderlokkende vaste planten en struiken. 

keien

struiken

vaste 
planten

horde
loop

bok
spr ing
palen

5-del ig
evenwichts-

balk

evenwichtsbalk

hordeloop

bokspr ingpalen

keien

verplaatste boom

verplaatste boom
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N IEUWE SPEELPLEK

Visual van eindbeeld speelplek 3

DEFIN IT IEF ONTWERPCASTERHOVEN: SPEELPLEK 3 -  J .  HAVINGASTRAAT

verplaatste boom

verplaatste 
boom

vaste planten 
en siergrassen

struiken

ver laagd
mult isportveld

-0.75m

0.00

0.00

-1.00m

WB 5.25 NAP
ZP 5.55 NAP

-0.40m

-0.60m

vaste 
planten

sier-
heesters

De centrale speelplek speciaal gericht op (team)sporten.
Een voetbalplek voor jong en oud, maar ook ruimte voor 
basketbal en volleybal of badminton. Het sportveld l igt 
75cm verlaagd en is omringd met beplanting van 1m hoog 
(m.u.v. van de zi jde aan het schelpenpad) zodat het 
zicht op de vijver behouden bli jft.
Aan de zi jde van het schelpenpad wordt een deel 
van de bestaande trap verlegd zodat er ook een 
tribune ontstaat naar het veld toe om vriendjes en 
vriendinnetjes aan te moedigen.

Speelwaarden speelplek
-  voetbal len
- basketbal len
- netsporten

OPTIE 2
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N IEUWE SPEELPLEK

Een ontmoetings-
plek voor jong en oud. De kleintjes 
kunnen spelen met het speelhuis en de 
volwassenen kunnen een potje jeu de 
boules spelen.

DEFIN IT IEF ONTWERP

jeu de
boules

sol i ta i re
heesters

keien

Speelwaarden speelplek
-  Balanceren
- Kl immen
- Fantasie
- Chi l len
- Samenspel

CASTERHOVEN: SPEELPLEK 4 -  H VERVOORNSTRAAT

laag struweel

zi tbanken met 
afvalbak

struiken
heuvel  met 

speelhuis en 
gl i jbaan

jeu de boules 
baan

afvalbak

speelhuis je
met gl i jaan

zi tbank
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N IEUWE SPEELPLEK
DEFIN IT IEF ONTWERP

Speelwaarden speelplek
-  Schommelen
- Fantasie

Dubbele 
schommel

CASTERHOVEN: SPEELPLEK 5 -  J .  W. STAMSTRAAT

zi tbank

Dubbele schommel

nieuwe boom

nieuwe boom

nieuwe boom

nieuwe boom
haag

Dit is een kleine speelplek waarbij  schommelen 
centraal staat.
Hiervoor komt een dubbele schommel om samen naast 
elkaar te kunnen schommelen. Wie kan het hoogste 
schommelen? 

haag

zi tbank

afvalbak




