
Explorers are we, intrepid and bold,

Out in the wild, amongst wonders untold.

Equipped with our wits, a map and a snack,

We’re searching for fun and we’re on the right track!

From: Calvin and Hobbes, Bill Watterson

Speeltuinvereniging Vogelenwijk

7 februari 2006



Voorlopig ontwerp
Speeltuin Vogelenwijk

Natuurgebied
vanaf 6 jaar

Ontdekkingsgebied
vanaf 6 jaar 

Broedplaats 
t/m 5 jaar

Uitvliegplaats
vanaf 8 jaar



broedplaats

Voor wie: kinderen t/m 5 jaar

Wat te doen: glijden
schommelen
klimmen
draaien
zweven
geluidenspel
kopje duikelen
wippen



Broedplaats:
Een veilige afgesloten ruimte

Goed toezicht

Gevarieerd spel

Gecultiveerde uitstraling



Broedplaats – bestaande toestellen
Deze toestellen worden
in de oude staat behouden, 
zij worden enkel verplaatst.



Broedplaats - huisjes
Combinatie van bestaande
huisjes, geplaatst op
verhoging aan rand van zandbak.



Broedplaats - kleine schommel
Geschikt voor kinderen t/m 6 jaar.
Materiaal: robinia hout
Ondergrond: dekowood schorssnippers



Broedplaats - waterloop
Op de heuvel een handpomp,
water loopt naar beneden,
in zandbak. Lekker knoeien
met water en zand.

Natuurlijke uitstraling, vast
gemetselde keitjes, met 
groen eromheen.



Broedplaats - muur
De muur zorgt ervoor dat
de kleine kinderen niet bij 
het water kunnen komen.

Mensen gezocht: we gaan
hem zelf maken!

Elementen in muur:

• oude restmaterialen van 
gemeente en jullie

• mozaïek, zelf gemaakt

• altaartjes voor speciale dingen

• fluisterbuis erin

• dubbelwandig, grond erin zodat
er planten bovenop gaan groeien



ontdekkingsgebied

Voor wie: kinderen > 6 jaar

Wat te doen: schommelen
draaien
duikelrek
klimmen
glijden
verstoppen
wippen
zweven 



Ontdekkingsgebied:
Semi gecultiveerd

Uitstraling voor kinderen, als
wandelen in een bos, open plek
met speeltoestel.

Veel herbruikte toestellen, maar
dan veiliger



Ontdekkingsgebied – bestaande toestellen
Deze toestellen worden
in de oude staat behouden, 
zij worden enkel verplaatst.

De glijbaan wordt in
een heuvel ingegraven,
zodat het glijvlak op 
de heuvel ligt.



Ontdekkingsgebied – bestaande toestellen
Alleen het klimtoestel wordt verplaatst
de andere twee blijven staan.

De glijbaan wordt in
een heuvel ingegraven,
zodat het glijvlak op 
de heuvel ligt.



Ontdekkingsgebied – schommel, duikelrek
Schommel van hout, sluit aan bij 
natuurlijke uitstraling. 
Banken aan zijkant voor toekijken.

Duikelrek voor 5 personen op 4 hoogtes 
van 0,9 -1,5m. 
Door ronde opstelling sociaal speeltoestel 
en weinig ruimte nodig.

Vanaf 4 jaar.



Ontdekkingsgebied – geluidstoestellen

Bob is een interactief toestel. De neus is
opwindbaar, zodra je een piep hoort kun je
praten. Bob neemt je stem op, en voegt
geluidseffecten toe.Dan hoor je verdraaid
wat je had gezegd.

Toestel is geschikt voor iedereen en alle 
leeftijden.

Door op de tegel te stappen hoor je 
vogelgeluiden uit het kastje.



Ontdekkingsgebied – ringwaag
Vervanging van ‘paddestoel’.
Je kan ronddraaien en op de
slingerzitjes op en neer zweven.
Vanaf 6 jaar.

Filmpje:



Ontdekkingsgebied – bamboe doolhofje

Er wordt een klein gedeelte 
met bamboe aangelegd, met 
smalle paden erin.



natuurgebied

Voor wie: kinderen > 6 jaar

Wat te doen: zand/water spel
zweven
glijden
natuur beleven
hutten bouwen 
geluidenspel
klimmen



Natuurgebied:
Ongecultiveerd, ‘wild’ gebied
spelen met natuur, weinig speeltoestellen
Glooiend landschap met waterpartij eromheen



Natuurgebied - waterloop

Wel start op 
heuvel, waterloop 
met stenen.
Eindigt in vijver 
rondom natuur-
gebied.



Natuurgebied - waterloop
De ‘vijver’ rondom het natuurgebied
heeft diverse manieren van oversteken.

Houten trekvlot

Stapstenen!



Natuurgebied – stapboomstammen en xylofoon

Korte boomstammen vormen een
spannend stapspel.

De ‘xylofoon’ wordt op het ‘eiland’
geplaatst. Deze wordt (door jullie!) 
gemaakt van dikke bamboe palen.



Natuurgebied – wilgenbouw

Met wilgen worden hutten, tunnels
en doorgangen gemaakt. 

Ook het hekwerk naast de sloot bij 
de ingang wordt gecamoufleerd 
met wilgen. Zelfbouwactiviteit! 



Natuurgebied – kabelbaan
Deze kabelbaan vervangt de 
oude kleinere kabelbaan. Dit 
toestel is veiliger, mooier en 
spectaculairder. 
Hij loopt voor een deel over het 
water.

Vanaf 6 jaar.

Lengte 25m.



Natuurgebied – bestaande toestellen
De grote glijbaan wordt op 
een heuvel van 2m ingegraven
Hierdoor is de onveilige
trap weggewerkt.



uitvliegplaats

Voor wie: kinderen > 8 jaar

Wat te doen: zweven
draaien
balspel
evenwichtspel
zitten/kijken/hangen



Uitvliegplaats – bestaande toestellen
De draaischijf wordt verplaatst
naar de ruimte bij het voetbal-
veld. Er komt een kunstgras
ondergrond onder. 



Uitvliegplaats – skysurf
Is inmiddels geplaatst!



Uitvliegplaats – voetbalveld
4 persoonsvoetbalveld.

Voetbal’kuil’, de heuvels zijn tribune, met 
stenen, boomstammen om op te zitten. 
Vier robinia palen vormen de doelen.



Algemeen - straatmeubilair
Eenvoudige robuuste banken rondom
het gebouw.
Een picknicktafel rondom een boom.
Een aantal picknicktafels verspreid over
het terrein. 
En een deur in de muur,
met een natuurlijke uitstraling.



Algemeen - knikkertafel
Deze knikkertafel is een combi
tussen een speeltoestel en een
zitgelegenheid.

Deze tafel is vooral handig voor
kinderen met een handicap die
niet makkelijk op de grond kunnen
knikkeren.



Algemeen – Geïntegreerd spelen
De speeltuin geschikt voor geïntegreerd 
spelen. Niet alleen rolstoelen, ook 
blinden/slechtzienden, geestelijke 
handicaps, slechtlopend etc. 

Hoe?

• Bereikbaarheid belangrijkste, goede             
paden

• Aantal toestellen geschikt.



Algemeen – zelfbouw activiteiten
• Muur bouwen, wat zoeken we?

- restmaterialen nodig:alles behalve 
stoeptegels. Ook glazen 
bouwstenen, geglazuurde tegels 
voor mozaïeken.

- Ideeën welkom voor bv. altaartjes. 
- bouwers nodig, kinderen en volw.
- iemand die kinderen gaat 

begeleiden
- iemand die kan mozaïeken

• Wilgen vlechten door hekwerk:
- vlechters, kinderen en volw.
- iemand die de kinderen begeleidt

• Xylofoon
- bamboe is al geregeld
- handige klussers nodig, volw.

• Barbecue
- handige klussers die van

oude stoeptegels e.d
een bbc kunnen fixen. 



Groenplan:
Koen van der Hauw van Groenling 
verteld er meer over



Dank u voor uw aandacht!
Meer info op: www.suzannevanginneken.nl

Zijn er nog vragen?

En vergeet niet je naam door te geven als je 
wilt helpen met bouwen of onderhoud!


