
DEELPLAN 1.4 - DE SCHEG
VLEUTERWEIDE >>> INRICHTING BOUWSPEELTUIN

IN OPDRACHT VAN GEM B.V. VLEUTERWEIDE, AMSTERDAM 21 JANUARI 2008



>> ligging in Vleuterweide



BOUWSPEELTUIN
>>> HET PROGRAMMA



>> vlekkenplan 

themaspel
8-12 jaar

vrije speelruimte

vrije speelruimte
bouwspeelhoek

natte speelruimte

kleuterspeelhoek

fietsenstalling
speelhonk

verbindingspad
plein



>> leeftijdscategorieen

> de doelgroep: kinderen in de basisschoolleeftijd  van 4 tot 12 jaar

> er wordt onderscheiden in de leeftijdscategorieen  van 4 tot 7 jaar (kleuter)
          en van  6 tot 12 jaar 

>> activiteiten

> bouwen van hutten, bruggen, vlotten

> spelen met speeltoestellen

> spelen met en in het water

> binnenactiviteiten

> het speeltuinhonk is ook geschikt als activiteitsruimte  voor tiener-, 
         jongeren- 
         en volwassenenwerk 

(kinderen tot 6 jaar alleen onder begeleiding van 
volwassenen)



BOUWSPEELTUIN
>>> HET ONTWERP



speelplek voor kinderen
 van 8-12 jaar

hol grasveldje

bloemenheuvel

hekwerk

asfaltplein met print verbindingspad van oud 
bouwmateriaal

speelhonk

fietsenstalling

Middelwetering

speurtocht route uit en met verschillende 
materialen:
boomschors, hakhout, boomstammen, 
evenwichtsbalken, betonpijpen, wilgen-
tunnel, houten palen, stapstenen, etc.

wilgenhut

rietberm

gemaaid gras op oevertalud

plantsoenhek

eiland met brug naar het vasteland
(toezicht vanuit honk)

natte speelhoek
(toezicht vanuit honk)

vuurplaats

verbinding naar 
deelplan 1.4

steiger

kleuterhoek met thema 
zand/strand spel

regenwateropbergstation met 
regentonnen

waterpompstation

vuilcontaineropstel- /ophaal-
plaats

drie bouwhut- ‘dorpen’ met ver-
schillende ecologische richtlijnen: 
wateropvang, -berging en -afvoer naar 
bergplaats, gebruik van natuurlijke 
materialen, etc.

pavilioen met houten dak: 
verzamelruimte voor dorpelingen

regenwaterleidingssysteem op plein

hekwerk

>> voorlopig ontwerp

vrije speelruimte



betonpijpen

wilgentunnel

knuppelpad

loopruimte

> rondlopend pad



> westelijke eiland - speelplek voor kinderen van 8-12 jaar



> westelijke eiland - bloemenheuvel en graskom

heuvel met ...

... wildbloemen waterminnende planten rond en in graskom

heuvel met taludglijbaan

bloemenheuvel

graskom

graskom



> westelijke eiland - speelplek voor kinderen van 4-7 jaar

zandspeelschip

schommel

zitplek aan het water

voetpad



pad en muurtjes van oud bouwmateriaal 

> westelijke eiland - verhardingen



>speeltuinhonk

bordspel

knutselen

jeugd- maar ook 
volwassenenactiviteiten



> oostelijke eiland - natte speelhoek

natte speelhoek

zandstrand



> oostelijke eiland - (nat) speelplein



> oostelijke eiland - bouwhut - ‘dorpen’

houten pavilioen

bouwhut

wateropvang en -berging

vuurplaats



BOUWSPEELTUIN
>>> UW BIJDRAGE



> opbouw bouwspeeltuin

boomplantdag

muren bouwen

iedere hulp is welkom...

helpen bij het bouwen en realiseren van:

planten
metselen
verharden
wilgentunnel / wilgenhut
graszodenbank
nestkasten
boomstammen neerleggen
etc.



> uw mening

opmerkingen:

toegepaste speelfuncties:

inrichting groen:

inrichting algemeen:

positief:

positief:

positief:

negatief:

negatief:

negatief:

naam en adres:

voorlopig ontwerp bouwspeeltuin, 21 januari 2008



speelplek voor kinderen
 van 8-12 jaar

hol grasveldje

bloemenheuvel

hekwerk

asfaltplein met print verbindingspad van oud 
bouwmateriaal

speelhonk

fietsenstalling

Middelwetering

speurtocht route uit en met verschillende 
materialen:
boomschors, hakhout, boomstammen, 
evenwichtsbalken, betonpijpen, wilgen-
tunnel, houten palen, stapstenen, etc.

wilgenhut

rietberm

gemaaid gras op oevertalud

plantsoenhek

eiland met brug naar het vasteland
(toezicht vanuit honk)

natte speelhoek
(toezicht vanuit honk)

vuurplaats

verbinding naar 
deelplan 1.4

steiger

kleuterhoek met thema 
zand/strand spel

regenwateropbergstation met 
regentonnen

waterpompstation

vuilcontaineropstel- /ophaal-
plaats

drie bouwhut- ‘dorpen’ met ver-
schillende ecologische richtlijnen: 
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materialen, etc.

pavilioen met houten dak: 
verzamelruimte voor dorpelingen

regenwaterleidingssysteem op plein

hekwerk

>> voorlopig ontwerp

vrije speelruimte


