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Verklarende lijst bij de nummers op de indelingsschets NatuurSpeelLeerTuin 

1 3 x  kijkersbank  Boomstammen 

2 Kruiden/Plantenbakken Indelingsplan wordt gemaakt door IVN+Buurtvereniging 

3 Stenen vlakte (kermiswagens 
etc) 

Kleine lage goaltjes bijplaatsen als multifunctioneel 
speelterrein 

4 Wiebelbalk  

5 Draaischijf of wiebelschijven  

6 Schommels Aan de grote takken van de bestaande beuken 

7 Hangbrug  Tussen en aan de stammen van de bestaande beuken 

8 Natuurleerpad 12 grondbuizen met verwijderbare Leerpadpost-palen 

9 Wilgentenenhut Vorm, dichtheid, omvang nog te bepalen 

10 2 Graafmachines  

11 Schroef van Archimedes  

12 Grote liggende boom Met touwklimgelegenheid 

13 Plasdrasgebiedje Omheind met kleuterhek + lage struiken en infobord. Bodem 
moerassig. Hier gaan bijzondere planten groeien door het 
afwisselend nat en droog zijn. IVN-plan 

14 Rozenpad Prieelachtig wilgentenenbogen met geur-planten + 
houtsnipperpad eronder 

15 Dierenschuilplaats Voorzien van infobord en doorloopbeveiliging d.m.v. 
meidoorn/sleedoorn 

16 Kippenren en nachthok Op schoolplein bij kleuters + doorloopren waar nu grasstrook 
ligt achter de fietsenrekken 

17 Insectenwand Reeds gerealiseerd met sponsorbedrag Rabobank 

18 Sportveld met omheining  Vergroting oppervlak van 8x12 tot 8x15meter zodat 2 
groepen kinderen gelijktijdig verschillende spelvormen 
kunnen doen.Meer sociaal-speelveld dan voetbalveld (zie 
ook 3 voor de voetballertjes). Wens is : géén onnatuurlijk 
kunststofgeheel! Liefst: kopzijden hoog groen-metalen hek 
+lange zijden (lage)boomstam-pallisaden+bodem gewoon 
gras of (niet te duur) alternatief (iig ondergrond verstevigen 
tegen kuil / modderpoel -vorming). Div alt onderzoeken: 
gemalen heftruckbanden+lijm op stoeptegels is nieuwe 
ontwikkeling. 

19 3 Plantenbakken Nog te vullen i.o.m. IVN+Buurtvereniging 

20 De 4e Plantenbak Te verhuizen naar de kippenren bij de kleuters 

21 Duikelrek Reeds aanwezig 

22 Vlonder  

23 Picknicktafels Reeds aanwezig, zo mogelijk vervangen door natuurlijker en 
beter alternatief 

24 Theater Tribunes van liggende boomstammen op heuvel. 
Theatervloer ligt er al (stenen) 
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25 Klimtoestel ‘Kinderland’-‘t 
spele 

Reeds aanwezig, zo mogelijk vervangen door natuurlijker en 
beter alternatief 

26 Evenwichtsbalk  

27 Beukenhagen  Als decor + coulissen + verstopplekjes 

28 Speel-fietscross-heuvels  

29 Zonnetafel Reeds aanwezig, zo mogelijk vervangen door natuurlijker en 
beter alternatief 

30 Bloemendeel Indelingsplan wordt gemaakt door IVN+Buurtvereniging 

31 Kruidendeel Indelingsplan wordt gemaakt door IVN+Buurtvereniging 

32 Omheining 
bloemen/kruidentuin 

Deze omheining met meerdere doorloopmogelijkheden 
maken (zoals coulissen), zodat makkelijk toegankelijk is, maar 
toch barrière voor fietscrossers e.d. 

   

 


