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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 IEVE ONTWERPEN
SPEELPLEKKEN OPHEUSDEN 2020-2021
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VERVANGING SPEELTOESTELLEN
DEFIN IT IEF ONTWERP

SPEELPLEKKEN OPHEUSDEN

11. Fazantstraat (achter 
nummer 64)

14. Fazanstraat 20

17. Mahoniastraat 28 
(achter de huizen)

24. Caspersstraat 25

12. Hazelaarstraat 15-17

15. Prunusstraat 14c

19. Lindelaan 20

25. Van Maanenstraat 7

13. Clemat isstraat 8

16. Ribesstraat 18 (voor 
O.B.S.)

21. Vuurdoornstraat 70

26. Goudenregenstraat 17 
( t rapveld)
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VERVANGING SPEELTOESTELLEN
DEFIN IT IEF ONTWERP

SPEELPLEKKEN OPHEUSDEN

27.  Acaciastraat/ 
Kastanjelaantraat 70

28. Goudenregenstraat 17 29. Fazanstraat 30
(sporthal  de Biezenwei)
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twister doe 
mi j  na

dubbele schommel

bestaand
kl imtoestel

bestaande
kl imbol

heuvel  met 
gl i jbaan

+1.20

heesters

vr i j  spel

heesters

zi tbank met 
afvalbak

zi tbank met 
afvalbak

zi tbank
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VERVANGING SPEELTOESTELLEN
DEFIN IT IEF ONTWERP

Speelwaardes speelplek
-  Kl immen en klauteren
- Draaien
- Duikelen
- Schommelen
- Gl i jden
- Spelsporten

4 bestaande toestel len worden verwijderd 
omdat ze einde levensduur zi jn. Hiervoor 
is het voorstel om een nieuwe dubbele 
schommel en taludgli jbaan aan te brengen 
centraal in de speelplek. Rondom de gl i jbaan 
en schommel worden nieuwe bankjes 
geplaatst om overzicht te hebben over de 
gehele speelplek. Daarnaast kri jgt de plek 
nieuwe bomen en solitaire heesters om 
achter te verstoppen en rondom te rennen.
Ook heeft de plek een open zone voor vri j 
spel en mogeli jk in de toekomst een nieuw 
toestel via mogeli jke subsidie. 

sol i ta i re
heester

twister
doe mi j
na spel

boom

OPHEUSDEN: SPEELPLEK 11: FAZANTSTRAAT 
(ACHTER NR. 64)

veerwip veerwip veerwip dubbele
schommel

dubbele
schommel

balanceer
balk

meubi la i r

k l imtoestel

k l imbol

Dubbele 
schommel

meubi la i r

ta lud
gl i jbaan



boom

zand

dubbele schommel

gazon
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VERVANGING SPEELTOESTELLEN
DEFIN IT IEF ONTWERP

Speelwaardes speelplek
-  Wippen
- Draaien
- Duikelen
- Schommelen

Er is een wens om de schommel toch te behouden. 
Deze schommel is ook nog vei l ig en daarom laten we 
dit staan.

boom

OPHEUSDEN: SPEELPLEK 13: CLEMATISSTRAAT  8

veerwip

wip

dubbele
schommel

duikelrek
tweedel ig
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VERVANGING SPEELTOESTELLEN
DEFIN IT IEF ONTWERPOPHEUSDEN: SPEELPLEK 14: FAZANTSTRAAT 20
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Herinr icht ing groen Vogelbuurt• Opheusden
Nieuw totaal ontwerp

Ga op avontuur, 
ver leg grenzen 
en beleef. . .

Tradit ioneel spelen (bestaand)

Speel voetje van de vloer! 

Zie j i j  de bi jen en de vl inders?

Heesters 

met bessen, 

een lekker 

tussendoortje 

voor vogels

Vanuit de boomhut heb je overz icht over de hele speeltuin

Verzamel 
jouw eigen 

tamme kastanjes 

of walnoten, eet 

ze daarna 
lekker op!

De zandzones kr i jgen een natuurl i jke overgang

Dit is niet zomaar een hut, deze hut wordt van iepen gemaakt!

kl imboom (n)

iepenhut

heesters
Bloemenveld

stapstammen (n)

evenwichtsbalk (n)

kl imparcours (n)

boomhut (n)

speelhuis (b)

wipwap (b)

picknickbank

veerelement (b)

draai toestel  (b)

keienoversteek (n)

keienoversteek (n)

kl imtoren (b)

vogelnestschommel (b)

duo schommel (b)

kl impiramide (b)

supernova (v)

k l imrek (v)

bank (b)

bloemenveld

natuur l i jke rand

O
oievaarstraat

Li jsterstraat

In dit  ontwerp worden de bestaande toestel len 
gebundeld en naar de randen verplaatst.  De 
f i tnesstoestel len worden elders geplaatst. 

In het midden van de wadi komt een 
avonturenei land. Op dit  e i land staat een boomhut 
met een Iepenhut. In deze zone staat fantasiespel, 
rol lenspel en sociaal contact centraal. 

Daarnaast k l immen, klauteren, balanceren en 
spr ingen kinderen over de wadi v ia 
verschi l lende speelaanleidingen.  

k l impiramide

super nova draaitoestel speelhuis vogelnestschommel + klimtoren

duo schommel bank Fitness

Duikelrek

wipwap

veerelement

boomhut

iepenhutWalnotenboom

kl imboom

heesters

kl imparcours
evenwichtsbalk

keien 

bloemenveld

bloemenveld

Locat ie

(b) = Bestaand toestel 
(n)  = Nieuw toestel
(v)  = Verplaatsen

Speel 
verstoppertje

Kl im van net naar net

Durf j i j  o
ver dit 

touwenparcours?

Doe een wedstr i jdje, wie is a ls eerst op het ei land?

Bloemenveld

Bloemenveld
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VERVANGING SPEELTOESTELLEN
DEFIN IT IEF ONTWERP

Speelwaardes speelplek
-  Kl immen en klauteren
- Balanceren
- Duikelen
- Voetbal len

Deze speelplek wordt in een later 
stadium aangepast naar een wadi en 
een meer uitdagende voetbalzone. 

Voor nu worden vast enkele 
toestel len verwijderd die niet meer 
voldoen of niet meer passen vanwege 
de wadi/voetbalzone.

OPHEUSDEN: SPEELPLEK 16: R IBESSTRAAT 18 

tweedel ig 
duikelrek

kl imboltweedel ig
balanceer-

balk

doel

doel

bestaande bomen

wadi

doel
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VERVANGING SPEELTOESTELLEN
DEFIN IT IEF ONTWERP

Er is de wens om deze toestel len toch te behouden. 
Hiervoor is onderzoek gedaan naar de staat van de 
toestel len en bli jft de plek behouden zoals hij  is. 

OPHEUSDEN: SPEELPLEK 25: VAN MAANENSTRAAT 7

huis je en
 veerwippen


