Zoeterwoude - Burgemeester Wapstraat
huidige situatie
het hekwerk wordt
verhoogd naar
2.00 meter,
hierin komt het
minidoel

De speelplek aan de Burgemeester Wapstraat krijgt een
nieuwe inrichting. Er worden diverse nieuwe speel- en
sportmogelijkheden toegevoegd. Daarmee wordt dit
een plek voor kinderen van 5 t/m 9 jaar.
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In de nieuwe inrichting zal het onderste deel van de
plek bij de ingang aan de Burgemeester Wapstraat
ingericht worden met nieuwe speeltoestellen. Zo vind
je er straks een combinatietoestel met tussen de torens
een klauterbrug. Het toestel heeft zowel makkelijke als
moeilijke opgangen. Daarnaast komt op deze plek een
dubbele schommel terug. Ook zal hier een parkbank op
verharding worden geplaatst.
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In het middengedeelte van de plek komt een
tafeltennistafel te staan op verharding, hierbij wordt een
parkbank met afvalbak geplaatst.
In het noordelijke gedeelte van de speelplek ter hoogte
van de flat komt een trapveldje met minidoelen. Om
ervoor te zorgen dat de bal niet wegschiet wordt aan
één kant het hekwerk verhoogd naar twee meter en aan
de andere kant komt ook een hekwerk te staan die de
ballen opvangt. Dit hekwerk is ongeveer één meter hoog.
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4. speelheuvel
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Tussen de tafeltennistafel en het trapveld ligt nog een
speelheuvel. Hier kun je over en op spelen of vanaf
rollen.
Langs de lange zijde van de speelplek aan de zijde
van de Burgemeester Detmersweg wordt nieuwe
beplantingsstroken aangeplant van ongeveer 2.00 meter
hoog. Er komt één opening in deze beplantingsstrook.
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2. glijbaan met klauterbrug en makkelijke en moeilijke opgang
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5. trapveldje met twee minidoelen
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