Bewonersontwerp speelplekken
Parkbuurt
Workshop Spelen 27 november 2009
Op 5 januari 2010 organiseerden de wijkvereniging en de gemeente een inventariserende
bewonersbijeenkomst voor de Parkbuurt (de hoge flats). Het gaat om de Thorbeckelaan (oneven nrs.),
Gerbrandylaan, C.v.d. Lindenlaan, Troelstralaan, Kuyperlaan, de Savornin Lohmanlaan, Schaepmanlaan.
Helaas was de opkomst, mede door het slechte weer: koud en gladde wegen minimaal.
Op de workshop Spelen, waarbij bewoners invulling geven aan vier bestaande speelplekken in deze buurt,
waren drie enthousiaste oma’s aanwezig voor de speelplek aan de Kuyperlaan en een oma die als
vertegenwoordiger van 10 meiden uit de flat aan de Schaepmanlaan. Jolanda Alsemgeest van de gemeente
hield een inleidend praatje waarin ze uitlegde waar je als “ontwerper” van speelplekken mee te maken
hebt. Daarna begonnen de oma’s van de Kuyperlaan een discussie over de inrichting van de speelplek bij
hun flat. Gesteund door Jolanda, Bart Bordes van DN Urbland en de voltallige werkgroep Spelen kwam er
al snel schot in het ontwerp, zeker toen bleek dat er ook ruimte was voor een jeu de boules baan voor de
55+ ers. Nadat alle speelonderdelen op de plattegrond hun plaats hadden gevonden, konden we het
ontwerp ruim voor 10 uur afronden. De plek aan de Schaepmanlaan was gedetailleerd getekend door de
meisjes uit de flat. Bovendien hadden ze de speelplek hun droomspeelplek genoemd, zodat dit meteen de
naam van die speelplek werd. De tekening bevatte ook de hoop dat de speelplek er zo spoedig mogelijk
komt. Al met al was het een geanimeerde avond met een goed resultaat. De werkgroep Spelen doet een
voorzet voor een nieuwe inrichting voor de twee speelplekken, waarvoor geen bewoners zich gemeld
hebben. Hierbij volgen we de lijn dat de verschillende speelplekken uit de buurt eenzelfde uitstraling
hebben, dat er variatie is in speelfuncties en –toestellen.
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De Kuyperlaan

Toelichting bij de Kuyperlaan
Algemeen:
• Speelplek voor de leeftijden 0-6 jaar en een jeu de boules baan voor 55+ers.
• Speeltoestellen in vrolijke kleuren
• Indeling in drie gedeeltes voor de kleintjes: 1) een deel met kleine speeltoestellen, 2) een deel met
grotere toestellen en 3) een jeu de boules baan voor de 55+ers.
• Vlak terrein met grasondergrond, rondom de toestellen ruim boomschors
Toegang en toestellen
1. Jeu de boules baan.
2. Een bredere toegang en fietsenklemmen bij de toegang
3. De vier bestaande bomen handhaven!!
4. Verhard pad naar de speelplekken voor de kleintjes en naar de jeu de boules baan (ook
geschikt voor rollators en scootmobielen.
5. Voldoende bankjes
6. Rozenstruiken (zoals die er vroeger waren) tussen speelplek en de nieuwbouw.
7. Een lage haag tussen de jeu de boules baan en het pad aan de slootkant.
8. Picknicktafel bij de jeu de boules baan
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Toestellen voor de kleintjes
1. Kleine glijbaan
2. Wipkip
3. Huisje
Toestellen voor de wat groteren
4. Schommel
5. Wip
6. Glijbaan

Schaepmanlaan (Droomspeeltuin)

Toelichting bij de Schaepmanlaan
Algemeen:
• Speelplek voor de leeftijden 0-6 jaar en 6 – 12 jaar
• Door 10 meiden uit de flat ontworpen.
• Voldoende bankjes (ook voor kinderfeestjes
• De speelplek omzoomd en misschien en perkjes binnen de speelplek) met voorjaarsbloeier
• Onder de flat geen struiken maar gras (vanwege afval dat door bewoners naar beneden wordt gegooid
en niet opgeruimd kan worden)
Toegang en toestellen
1. Breder pad naar de speelplek en fietsenklemmen
2. Picknicktafel (blijft)
3. Hangmat
4. Grotere doeltjes en op grotere afstand.
5. Wip
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Zandbak
Een grotere glijbaan dan nu
Klimrek
Koprolhek
Speelbosjes
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