
Herinr icht ing 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

Let op bovenstaande beelden betreffen referent iebeelden en zi jn niet  per def in i t ie de elementen die ui te indel i jk  in de speel tu in geplaatst  worden.

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

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


