
 

Wat vindt u van dit plan?
Reageren kan tot 31 januari via de link in deze QR code

Verblijven
- In een (boom)hut spelen -

Voorbeelden:
• In het huisje of hutje zitten

Verblijven
- Liggen -

Voorbeelden:
• In het gras liggen• Op een bank liggen

Verblijven
- Trainen -

Voorbeelden:
• Fitnessen
• Bootcampen
• Oefeningen doen

Verblijven
- Picknicken -

Voorbeelden:
• Eten en drinken met elkaar• Op een kleedje zitten

Alleen sporten 
en bewegen

- Draaien -

Voorbeelden:
• Koppeltje duiken 
• Draaien op een draaitoestel

Alleen sporten 
en bewegen
- Schommelen / slingeren -

Voorbeelden:
• Op een schommel schommelen 

• Aan een touw slingeren

Alleen sporten 
en bewegen

- Springen -

Voorbeelden:
• Springen over boomstammen

• Over een gat heen springen

• Slootje springen
• Over stapstenen springen

Samen sporten en bewegen- Handballen / softballen -

Voorbeelden:• Partijtje spelen
• Vrij spel• Slag oefenen

Samen sporten en bewegen- Klimmen -

Voorbeelden:• In een boom klimmen
• Langs een muur klimmen

• Op een klimrek klimmenSamen sporten en bewegen
- (Rolstoel) basketballen / korfballen -

Voorbeelden:• Als onderdeel van spelparcours

• Bal in de basket/korf mikken (van 3 meter afstand)

• Trucjes of techniek
• Wedstrijdje

Samen sporten en bewegen- Rugbyen -

Voorbeelden:• Trucjes• Techniek• Wedstrijdje

Ontdekken 

en beleven

- Spelen in de pluktuin -

Voorbeelden:

• Groenten, fruit en bloemen plukken 

• Tuinieren

Ontdekken  

en beleven

- Klimmen en klauteren -

Voorbeelden:

• Over/in een boom klimmen

• Langs een muur klimmen

• Op een klimrek klimmen

• Over een bankje klimmen

Ontdekken 

en beleven
- Mudracen -

Voorbeelden:

• Rennen door de modder en over natuurlijke 

obstakels springen

Ontdekken 

en beleven

- In de natuur struinen -

Voorbeelden:

• Door de bosjes lopen

• In de modder spelen

 Klimmen [ de Meeste stemmen ]

 Schommelen en Slingeren [ nummer Twee ]

 Skeeleren 
 BMX / Fietsen 
 In Boomhut Spelen 
 Met Eigen Spullen Spelen

Terugblik Bewonersbijeenkomsten - Juni & November 2019

Herinrichting plein - Het Heiman Dullaertplein wordt eind 2021 opnieuw ingericht. Over de uitgangspunten hiervan heeft u eerder uw mening kunnen geven tijdens twee informatiemarkten in een tent op 
het Kapelplein. In juni 2019 kon u uw ideeën vertellen en is dit ook apart aan de kinderen gevraagd en in november zijn sfeerbeelden getoond van hoe het plein eruit zou kunnen komen te zien.

Luchtfoto en foto’s huidige situatie

Wensen Heiman Dullaertplein:
(conclusies uit gesprekken en vragenlijsten met volwassenen)

WAT VOND U?

 Van speel- en sportplek naar verblijfsplek:   
 ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten; 
 aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen; 
 betere verlichting; 
 veilig om te spelen; 
 voldoende zitgelegenheden.
 Vergroening: minder steen en meer groen;  

 gras, bloemen, planten en bomen; 
 natuurlijk spelen.
 Verbeteren wandelroutes over het plein.

Wensen voor spelen en bewegen:
(uitslag kinderparticipatie over spelen en bewegen n.a.v. de keuzekaarten)

Voorlopig Ontwerp
Heiman Dullaertplein.
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[ gedeelde Derde plek ]



 

e. heiman dullaertplein fase 2 ingang oost

B

A
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B’
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d. heiman dullaertplein ingang west

Profiel A-A’ - Concept

Profiel B-B’ - Concept

Profiel C-C’ - Concept

Groen plein - In het ontwerp gaat de basketbalkooi weg en wordt een plein met veel groen gemaakt. Hierop komen onder andere bankjes en speeltoestellen. Ook de wandel-en fietsroutes op en 
rond het plein worden verbeterd.

Plankaart en Profielen - Januari 2021

c. heiman dullaertplein centraald. heiman dullaertplein ingang west

d. heiman dullaertplein ingang west

d. heiman dullaertplein ingang west

Wat vindt u van dit plan?
Reageren kan tot 31 januari via de link in deze QR code

Voorlopig Ontwerp
Heiman Dullaertplein.

Verharding
• stoeptegels

• klinkerverharding

Inrichtingselementen
• speeltoestellen

• bankjes

• fietshekjes

plangrens

Groen
• bestaande boom

• te verplanten boom

• nieuwe boom

• diverse beplanting

• gazon

Legenda



 

Keuze uit speeltoestellen en impressie beelden groen - Januari 2021

groot klimtoestel

dubbele schommel schommel vogelnest grote zeshoekige schommel

verzameling kleinere toestellen:
klimtoestel, duikelrekken, draaitoestel

Kinderen uit de buurt gaven de meeste stemmen aan de speelfuncties Klimmen en Schommelen en Slingeren. Aan de hand van deze uitkomst hebben we twee setjes 
speeltoestellen samengesteld. Welke set heef uw/jouw voorkeur? Geef het door via de link in de QR-code. Reageren kan tot 31 januari via de link in deze QR code:

WAT KIEST U?

Optie 1 Optie 2

Groene vingers?
Meehelpen in het groenbeheer voor een 

hoge kwaliteit? Informeer tijdens de 
bewonersbijeenkomst op 27 januari

impressiebeelden gelaagdheid in beplanting: 
vaste planten, heesters en bomen

Voorlopig Ontwerp
Heiman Dullaertplein.


