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bestaande schommel

Speelhuisje+
klimgrepen

speelcombinatie 1703
zonder dak

klimtoestel 1716

podium van hergebruikte tegels laadpaal

Zandtakel

Peil tegels
ca. - 4.50

Peil rand
ca. - 4.30

Peil zand nu ca. -4.80
Kunstgras ca. - 4.60-4.70

Peil plantvak
ca. - 4.65

Peil tegels
ca. - 4.60

Peil plantvak
ca. - 4.6

Peil gras
ca. - 4.60
(was -4,70)

Peil tegels blijft: ca. -4.65

Peil tegels
ca. - 4.65
afschot
1cm/m1

Peil tegels blijft: ca. -4.70

Peil tegels
ca. - 4.60

Peil zand nu ca. -4.75
Kunstgras ca. - 4.60
afschot 1cm/m1

Peil tegels
ca. - 4.60

Peil plantvak
ca. - 4.65

Peil plantvak
ca. - 4.50

Peil rand
ca. - 4.35

bestaande keerwand deel behouden

bestaande keerwand behoudenPeil plantvak
ca. - 4.65
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bank iets
verplaatsen

bestaande
prullenbak

boomvoet
groen ipv
tegels
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Peil tegels
ca. - 4.65
afschot
1cm/m1

Peil zand
ca. - 4.80
gelijk huidig

nieuwe heesterbeplanting
beplantingsplan n.t.b.

bestaand L- element
grotendeels behouden

grondkering
brede betonband
extra hoog/diep

hoogtepeilen
bestaand en nieuw
ca. t.o.v. NAP

flauwe helling
in andere richting
dan overig afschot

Verharding

Legenda
GroenvoorzieningenInrichtingselement Aanduiding

gazon

bestaande beplanting

bestaande
zandondergrond
speeltoestellen

pad van betontegels 30x30
nieuw blokverband, kleur: grijs

bestaande bank
herplaatsen

bestaande inrichting
inspectieput / lantaarnpaal
ondergrond

valondergrond
kunstgras
nieuw kleur: groen

bestaande prullenbak
behouden

speeltoestel met
veiligheidzone

herstraten verharding
op podium/verhoging
hergebruik kleur: grijs

richting van afschot
nieuwe tegelverharding
en kunstgras vlak

pad van betontegels 30x30
bestaandhalfsteensverband

nieuw L element/
hergebruik vrijgekomen

Peil zand nu ca. -4.75
Kunstgras ca. - 4.60
afschot 1cm/m1
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www.eelcokoppelaar.nl

Rijnstraat 66, Apeldoorn
T: (055) 750 4438

doelgroep: 0-12 jaar

groen: gelijk bestaand, robuust, halfhoog 

* Speeltuinchef: 

sfeer: speels i.c.m. futuristisch

activiteiten: klimmen, bewegen op toe-
stellen, met vrienden spelen, verstoppertje, 
rolschaatsen, skaten, skelteren en fietsen.

toestel(len): tof klimrek, combinatietoe-
stel groot, glijbaan, speelhuisje, schommel 

inrichting: prullenbak, bank, zandonder-
grond vervangen, toegankelijk en inclusief.

gras onder boom 
in plaats van tegels

bank iets verplaatsen

verhoogde stoeprand

nieuw tegelpad rondom 
aansluitend op bestaande

speeltoestel laadpaal 
rijdend spel op pad 

nieuw plantvak

klim en klautertoestel 

combinatietoestel kllim-
men glijden (zonder dak)

bestaande schommel

kunstgras, aansluitend 
aan verharding, binnen 
bestaande keermuur. 

+25 cm

palissade podium kunstgras+keerwand
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bestaande keermuur     
doorgang maken 

bestaande zandondergrond
2 zijden stoeprand

speelhuisje met klimgrepen

toestel met zandtakel

palissaderand

iets verhoogd tegelplateau 
als kader en speelpodium

nieuw tegelpad rondom

betonpoef 4 stuks  
in diverse afmetingen 

beplanting handhaven


