HO O FDSTUK 4 - SP ELEN
T H EMA KA A RT S P ELEN

Spelen in In de Luwte kan overal; de openbare ruimte

is 2.686 m2. Beide speelplekken zijn gericht op kinderen

worden gebruikt voor een specifieke activiteit, zoals glijden

biedt genoeg ruimte voor fantasie: een grasveld wordt een

in de leeftijd tot 12 jaar. Oudere kinderen spelen in het

of schommelen. Kinderen worden zo op verschillende

trapveldje en een natuurvriendelijke oever kan worden

Slingepark. Er is een verbindende route met speel- en

manieren uitgedaagd en gestimuleerd om te spelen. De

gebruikt om diertjes te vangen. Daarnaast is er een

sportaanleidingen. De route vormt een veilige verbinding

toestellen zijn in samenhang gepositioneerd en vormen zo

georganiseerd speelnetwerk, dat bestaat uit plekken en

voor kinderen en kan ook door volwassenen worden

een aantrekkelijk geheel.

een verbindende route.

gebruikt als sportieve uitdaging.

Het PvE openbare ruimte van de gemeente schrijft 3%

De voorgestelde speelobjecten bestaan uit speeltoestellen

speelruimte voor ten opzichte van het totale woongebied.

en -aanleidingen met verschillende thematiek. Zo daagt

De oppervlakte van In de Luwte 1 bedraagt 73.409 m2.

het ene object uit om een rollenspel te spelen, terwijl

Spelen is georganiseerd op twee plekken, verdeeld over

het andere een denkspel is. Sommige objecten kunnen

het plan. De totale oppervlakte van deze speelplekken

naar eigen inzicht worden gebruikt (aanleiding), anderen

■ Speelobjecten bestaan deels uit FSC-gecertificeerd
hout, duurzaamheidsklasse 1, spintvrij
■ Samengestelde speelplekken: combinatietoestellen en
vrijstaande toestellen en aanleidingen
■ Valzand onder toestellen indien nodig, laagdikte 30 cm

LEGENDA
Speelplek met toestellen en

Parkhaven valt buiten de

Verbindende route

VERBINDENDE ROUTE

aanleidingen

exploitatie In de Luwte 1

Doelgroep: kind en volwassene

Totale oppervlakte In de Luwte

SPEELPLEK 1

SPEELPLEK 2

Doelgroep: tot 12 jaar

Doelgroep: tot 12 jaar

Oppervlakte: 465 m2

Oppervlakte: 2.221 m2

Sfeerimpressie pleeplek eiland 1 + 2
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