Zoeterwoude - Commandeurshof
De speelplek aan de Commandeurshof krijgt een
opknapbeurt en wordt gedeeltelijk heringericht.
Samenspelen, voetballen en ontmoeten staan
centraal in de nieuwe inrichting.

De veerelementen in het noordelijk deel van de speelplek
blijven staan, hier wordt het telraam bijgeplaatst.
Daarnaast komt hier het speeltoestel te staan dat
afkomstig is van de Burgemeester Wapstraat.

De speelplek krijgt een inrichting voor de leeftijd:
0 - 9 jaar.

Het combinatietoestel met de glijbaan blijft staan.

De speelplek krijgt een speelparcours dat door het
zuidelijk deel van de speelplek loopt. Onderweg
kom je kleurrijke bollen tegen, hiermee kun je je
eigen spelletjes verzinnen. Ook vind je hier een
evenwichtsparcours met de verplaatste stappalen
en de paddenstoelen.
Verder komt er een pannaveld van acht bij vier
meter groot, hier wordt een parkbank bijgeplaatst.
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De ondergronden van halfverharding worden verwijderd
er vervangen voor een speelondergrond of nieuwe
beplanting. Om ruimte te maken voor het pannaveld word
het plantvak ontruimt en opgehoogd. Na realisatie zal hier
nieuwe beplanting worden gerealiseerd. Verder komt er in
de buurt van de glijbaan een nieuwe sierheester te staan.
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Ook zal er op de oude plek van het telraam een
vogelnestschommel komen te staan.
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5. bestaand combinatietoestel

1. vogelnestschommel

2. het speeltoestel van de Burgemeester Wapstraat

6. de veerelementen blijven staan. het telraam
wordt naar deze plek verplaatst.

7. de nieuwe paddenstoelen vormen samen met de verplaatste stappalen een leuke speelroute.

10. voorbeeld van hele en halve
gekleurde rubberen bollen
3. voetbaldoeltjes

Voorlopig Ontwerp

4. voorbeeld belijning op de grond, achter de doelen wordden de stammen geplaatst als ballenvanger. Aan
één zijkant wordt een laag dubbelstaafmathekwerk geplaatst.

8. vrolijke jollebollen zorgen samen met belijning voor veel speluitdaging.
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