
Klimmuur met een ondergrond
van kunstgras.

Zitelementen rondom de boom,
materiaal: hout

Paaltjesvoetbalveld

SPORTVELD:
- voetbal, basketbalveld
- bij extreme buien kan dit onder
  water lopen als tijdelijke wateropvang.

WATERSPEELPLAATS:
- goten en stroompjes voeren water
  af naar een dieper punt op het schoolplein.
  Bij flinke buien kan hier met water worden
  gespeeld.
- waterberging

KLIM- EN KLAUTERBOS:
- klimmen, balanceren, 
  uitdagingen aangaan
- gras met grasheuvels
- nieuwe bomen voor schaduw

Entreebrug. Grote betonplaten
boven maaiveld, waar water 
onderdoorstroomt.

Duikelrek

Centrale zone voor overzicht 
richting het chillbos en het 
klim- en klauterbos

CHILLBOS:
- zitstammen in kleur
- schaduwrijke bomen
- grasheuvels

PALENLABYRINT:
- tikkertje, slalommen, fietsen
- deels met pergola bloeiende
  klimplanten.
- groene ondergrond

SPEELHEUVEL:
- stammenopgang
- zitten in de zon
- rollen van de heuvel

GROEN DOOLHOF:
- kleurige groene hagen met paden
  daar doorheen.
- pleintje met wilgentent
- verstoppen, ontdekken, rollenspel

Openluchttheater/podium, gerealiseerd van tegels
die worden ingezameld van bewoners.

Verharde paden, interessant om een rondje 
te fietsen

Bloemweide

Beplantingsborder omringd door hagenstructuren

Wijkcentrum en kinderopvang

Stapstammen grenzend aan de speelheuvels.

Bestaand speelhuis met glijbaan,
indien mogelijk handhaven.

Bestaande veerwip (verplaatst).

Verkeersplein

Watertappunt nader te bepalen, wordt
geregeld door de school.

Bestaande zandbak verkleind
en deels afgezet met houten-
palenwandje. Tussen de houten palen 
staat een buitenkeuken.

SPEELHEUVEL:
- bestaande rioolbuizen als
  kruiptunnel.
- stammen opgang
- palenfort als uitkijk op 
  heuvel.

Klim-en klauterboomstam
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Voorplein

Achterplein

BUITENKLAS

Insectenhotels Ontdek de herfst

Klimmuur Heuvels

Waterprobleem of waterspel

OntdekbosWilgenhutZandbak

Oplossing vies wordenBrede stapstammen

Educatie

Speelboom

Rollen van de heuvelsInspelen op zintuigen met beplanting Bestaande rioolbuizen onder nieuwe 
speelheuvel

Voetbalveld

Evenwichtsparcours

Stapstammen

Wilgenhut

Podium met tribune

Pleinplakker

Waterpret op het schoolpleinPalenlabyrint Klim- & evenwichtparcours


