Vlissingen - SV Lammerenburg

wensen gebruikers (kinderen en volwassenen)
• Welke toestellen zijn het leukst en moeten blijven? Allereerst de trampolines en de grote toren , daarna de kabelbaan, hollandse schijf en de familieschommel.
• Welke nieuwe toestellen moeten er komen? Vogelnestschommel en ruime schommels.
• Waar moet op gelet worden? Plaats ook een schommel met een kuipje, deze is geschikt voor gehandicapten.
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N
Nieuwe toestellen van robinia:
gele en blauwe accenten,
passend bij de kleuren van
de speeltuin. Op termijn bij
vervanging ook mogelijk de
overige toestellen in robinia
laten uitvoeren.

haag wordt
verwijderd
padenstructuur aangepast:
toegang tot kleuterdeel en
rest van de speeltuin vanaf
het terras

0

5m

+1,2m

trampoline in kleuterdeel
wordt niet verplaatst

poort

+1m

‘gang’ gecreëerd,
waardoor voorste deel
van het gebouw ook te
bereiken is zonder dat
de speeltuin open hoeft
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10m

terras vervalt: nieuwe
schommels dichtbij de
ingang van de nieuwe
speeltuin

hoofdpoort schuif iets
op zodat er ruimte
ontstaat voor ‘gang’

poort

balanceren over de heuvel
van kunstgras en klimmen
in het grote klimtoestel

trampolines en het draaitoestel
tornado blijven op dezelfde plek
staan, ingang naar trampolines vanuit
speeltuin
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1

1. veermand (hergebruik)

2. veerwip (hergebruik)

3. wip (bestaand)

4. waterspel (bestaand)

valdempend
zand

3

2

4

12

6
5

kunst
gras

9
7
5. Speeltafel

6. Huisje met glijbaan, indien mogelijk toegankelijk voor mindervaliden

valdempend
zand

13

10

8

7. veerwip (hergebruik) 8. veerwip (hergebruik)

11

de grote
speeltoren
blijft natuurlijk
staan!

+ 1m
14

12

12
15

15

valdempend
zand
12

9. fietsdraaimolen (bestaand)

10. kleuterschommel (bestaand)

11. wipdraaimolen (bestaand)

13

12. speelpaneel (4 soorten)

16

kunstgras
17

bankjes:
nieuwe locatie
13. trampolines (hergebruik)
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14. taludglijbaan

15. praatpaal

16. schommelstelling: vogelnest, 2 zitjes en 1 kuipje

17. voetbaltafel (hergebruik)
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1. kabelbaan met nieuwe loopkat

2. zwerfkei (zit/speelelement)

3. hollandse Schijf

4. familieschommel

5. poefs

6. stapstammen en stelten

7. klimtouw

+ 1,2m

8. stelten met 3 delig indianentouw

9

kunstgras

1

2

6

kunstgras

10. draaitoestel

valdempend
zand

6

3

kunst
gras

8

5

9. stammentrap

12

10

11. driedelig duikelrek

7
2
12

11

valdempend
zand

extra bankjes
voor zicht op
huttenbouw

4

bankjes: nieuwe locatie

12. apenkooi-klimtoestel met toren
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Aandachtspunten toegankelijkheid

nieuw combinatietoestel in
kleuterdeel, toegankelijk voor
mindervaliden

•
•
•
•
•
•

pad door de gehele speeltuin (minimaal 1.2m breed)
2 speelroutes: gele speelroute en blauwe skelterroute met speelpanelen en praatpalen langs het pad.
glijbaan toegankelijk via talud, glijbaan is breed: je kunt samen van de glijbaan af
combinatietoestel kleuterdeel ook (deels) toegankelijk voor rolstoelen
makkelijk toegankelijke flauwe heuvel naar kabelbaan
toegankelijke ondergrond kunstgras onder een aantal toestellen: schommels, combinatietoestel kleuterdeel
en balanceerroute
• verschillende toegankelijke schommels: vogelnest, kuipzitje en leuning in familieschommel
• rustpunten waar de gebruikers zich even kunnen terugtrekken van het spel

goed toegankelijke
taludglijbaan naast
de grote toren,
h: 1.00m

voorbeelden:
•
kuipzitje
•
rugleuning familieschommel
•
pleinplakkers

schommelstelling bevat
een vogelnestschommel en
een kuipzitje

gele speelroute en blauwe skelterroute
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de gele route leidt door het kleuterdeel langs verschillende speelpanelen en de praatpalen.
de blauwe route loopt over het pad op het achterveld. De twee routes storen elkaar niet.
Beide routes worden accentueerd door pleinplakkers op de bestrating.
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