
Dromen vormgeven ...Dromen vormgeven ...

Een ontwerp is geen doel op zich, maar 
een middel om droom en realiteit 
bij elkaar te brengen. Het doel is het 
realiseren van een uitdagende plek 
waar kinderen wat te beleven hebben 
tijdens het buiten spelen! 

Als specialist in speelruimte brengen 
we verschillende ideeën en wensen van 
belanghebbenden bij elkaar en wegen. 
Onze ontwerpers kijken realistisch naar 
wensen in relatie tot de kaders. Zij 
vertalen dit naar een eerste ontwerp 
waarin de sfeer en ruimtelijke opbouw 

is geschetst, voor afstemming met 
de betrokkenen. Stapsgewijs wordt 
een ontwerp verder uitgewerkt. De 
gedetailleerdheid van het ontwerp 
verschilt per project en de wens van de 
opdrachtgever.

 ... en dan lekker buiten spelen! ... en dan lekker buiten spelen!



Planpresentatie
Nieuwe inrichtingsplannen 
worden getoond aan diverse 
belanghebbenden. Dit kan in de vorm 
van een beamerpresentatie, een 
presentatiepaneel, een folder of een 
ontwerpboekje. In alle vormen zal 
de presentatie een indruk geven van 
het ontwerp en de belevingswaarde, 
met diverse sfeerbeelden en/of 
referenties van voorgestelde (speel)
materialen. De vorm en inhoud van 
de presentatie is afhankelijk van de 
fase waarin het ontwerp zich bevindt. 
Ook is het belangrijk welke vorm 
het participatieproces heeft. Binnen 
één project kunnen verschillende 
presentatieproducten geleverd worden. 
Wij hebben de vaardigheden en de 
ervaring om deze producten voor u te 
kunnen verzorgen.

Loenen
      inrichting schoolplein
 KBS de Poort
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zitten en chillen

rustig / educatiefrustig / 
educatief 

zit- en balanceerstammen

robuuste beplanting &  bomen

talud glijbaan klim-/balanceerstructuur

paden van gebonden  split

hergebruik balanceertoestellen

hergebruik  speelbanden

zitplek bestaand huisje

duikelrek (3 dubbel)

verstopschot  (Hedera)

speelheuvel met taludglijbaan

bestaande zandbak

plantvak (met schooltuin)

(droog)beekdal in gras

bestaande tegels

nieuwe  boom

vlonder /  brug over dal 

hergebruik  balanceer  toestel

(speel)stenen  infiltratieplek

nieuwe boom

nieuwe bomen

regenwater goot-/speeltegels

plek kleuters,  zitstammen

nieuwe boom

nieuwe boom

bestaande pingpongtafel

bestaande haag/scherm 

huidig podium 

plantbak met zitrand

plantbak met zitrand

vak lage beplanting

“de lijn”: baksteen streep

haag / hedera + hekwerk
hergebruik mini doel

hergebruik mini doel

hergebruik mini doel (panna)

hergebruik basketbalpalen

balk of tegelmuur als zitplek

speelstammen

gebonden halfverharding

hoge heesters
fietsenstalling

balk of tegelmuur als barriere

combinatietoestel klim (<1,50)

nestschommel

zitrand van tegels/stammen
infiltratie laagte in gras

nestschommel / duikelrek stammengebonden split tegelzitrand

speellandschap: heuvel en dal

klimaatbesteding

biodivers

educatief

(natuur)beleving

schoolplein indeling in (speel)zones

gevarieerd

variaties in rondje rijden

uitdagend
toegankelijk

vlonder

hergebruik banden klimrek

waterplek vlonder (later pomp)

lage beplanting

lage beplanting

EelcoKoppelaar
specialist in speelruimte

participatie

advies

ontwerp
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Wat wel iedere keer hetzelfde is, is dat u een eindproduct van ons 
krijgt waar u verder mee kan. Standaard is dat onze producten bij 
voorkeur in wisselwerking tot stand komen. 

Geen project is hetzelfde, geen product is standaard!

Basis ontwerp
Op basis van een veldbezoek, een Programma van Eisen (en wensen) en 
eventueel aanvullend vooronderzoek wordt een eerste ontwerp gemaakt 
waarin de ruimtelijke inrichting van het plangebied inzichtelijk wordt 
gemaakt. In het basisontwerp worden de speelwaardes en het overige 
gebruik aangegeven in relatie tot de aanwezige context. Eventueel wordt 
er ook een voorstel qua materialisatie gemaakt. Het uiteindelijke product 
is meestal een tekening waarin een combinatie wordt gemaakt tussen 
computertekening (ondergrond) met ouderwets tekenwerk met de hand. 
Daarom wordt de fase in het werkveld ook ‘schetsontwerp’ genoemd. 
Dit eerste ontwerp kan goed gebruikt worden bij een participatieproces. 
Aangezien het basisontwerp een opzet is voor de (her)inrichting, biedt 
dit andere belanghebbenden voldoende ruimte om feedback te geven. 
Deze feedback kan verwerkt worden in een aangepaste Basisontwerp of meegenomen 
worden in verdere uitwerking van het inrichtingsplan. Bij sommige projecten biedt een 
basisontwerp voor de opdrachtgever al voldoende houvast om zelf mee verder te gaan.

Vervolgontwerp
De volgende stap is het omzetten van de schets naar een tekening 
op schaal. Dit ‘vervolgontwerp’ wordt gedetailleerder, digitaal 1 op 1 
uitgetekend. Het ontwerp wordt soms op details aangepast omdat iets 
net niet blijkt te passen, een putdeksel in de weg ligt, of juist omdat 
er ruimte over blijft. Tevens worden in deze fase de verschillende 
materialen gekozen en beeldbepalende details uitgewerkt. 
De hoeveelheden kunnen exacter worden berekend, voor een 
kostenraming. Voor een vervolgontwerp hoeft nog niet alles tot in detail 
vastgesteld te worden. De beplanting wordt in deze fase nog aangeduid 
met hoofdgroepen als bomen, hagen, heesters en dergelijke. 

Detailontwerp
In het laatste uitwerkingsniveau wordt alles tot op detail vastgelegd; tot 
aan de dikte van de opsluitband, overgangen van bestratingspatronen 
en/of een beplantingsplan. Hierbij kan een kostenraming verder 
uitgewerkt worden tot een directiebegroting. Wanneer gewenst kan 
deze worden aangevuld met een werkomschrijving. Het detailontwerp 
vormt samen met de directiebegroting een goede basis om één of 
meerdere offertes aan te vragen voor realisatie van het inrichtingsplan. 
Een detailontwerp kan later ook worden omgezet naar een bestek 
met bijbehorende technische tekeningen voor een (openbare) 
aanbesteding.

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kan het Basis ontwerp, het Vervolgontwerp of het 
Detailontwerp voor ons een eindproduct zijn.


