
SPEELPLEK SCHERF 10-14
DEFINITIEF ONTWERP

15 februari 2021



INRICHTINGSPLAN



TRAPVELD

profiel noord-zuid van trapveld

zitrand

aanbrengen pijlpunt patroon met 

Duratherm®, in kleur zwart in 

voorverwarmd geel gekleurd asfalt,

leverancier Streetprint, grootte 2,0 

x 1,0 m

asfalt, kleur ColorFalt V Geel, 

leverancier Ventraco.

gebakken klinker in dikformaat, 

kleur Fico wasserstrich, leverancier 

Wienerberger

zitrand

zitrand, zelfverdichtend beton, lichtgrijs



OBJECTEN

Minigoal 141x75x55, gepoedercoat in RAL 7022, met 

grondanker staal 70 cm, leverancier Kompan

type: Outdoor Tappunt

kleur: RAL 7022

materiaal: gietijzer, stalen buis, verzinkt en 

gepoedercoat, messing, roestvrijstaal (RVS 316) 

en EPDM rubber.

afmetingen: 440 X 440 X 1228 mm

leverancier: join-the-pipe

bruggetje, hout, breedte 1,0 m, in dezelfde 

uitvoering als de bruggetjes in ecozone 

Kernhem

Minigoal 141x75x55, gepoedercoat in RAL 7022, met 

grondanker staal 70 cm, leverancier Kompan

afvalbak, Capitole Prestige, kleur RAL 9022, leverancier 

Bammens. Met aluminium binnenbak, verzinkte staander 1492 

mm, anti aanplak bobbels op de voorzijde, gecoat met anti-

graffiti coating en met een verkleiner



WARMTE ONDERSTATION EN JONGEREN ONTMOETINGSPLEK

gedicht over archeologische vondsten of stenen tijdperk en pijlpunt uitgesneden in Cortenstalen 

plaat. Deze plaat wordt gemonteerd aan de zijgevel van het warmteonderstation.

overkapping van de jongeren ontmoetingsplek. Uitwerking n.t.b.

gemetselde pilaar in dezelfde 

steen als het warmte onderstation

dakrand in dezelfde afmetingen, 

materiaal en kleur als warmte 

onderstation 

toegangsdeuren blijven bereikbaar

Cortenstalen plaat met gedicht

(n.t.b.)

zitrand, Elegance
openbare WiFi-hotspot 

aanbrengen in WOS

verlichting in plafond

bescherming antenne (n.t.b.)



Speeltoestel van een dier in dezelfde stijl als de Wolf. Dit object 

dient net als de wolf als referentie naar de archeologische plek 

en is onderdeel van de Flintstone beleefroute.

OBJECTEN (NADER UIT TE WERKEN)

afdrukken dierenpoten in betonblokken ter 

markering van de Flintstone beleefroute. 

Voorstel is om deze te maken samen met de 

kinderen van de Vuursteen

referentiebeeld free-running parkour (Carve, Amsterdam)

referentiebeeld speeltoestel in natuurlijke materialen (Kinderland)

mogelijke locaties free-running parkour in het 

gazon of op verharding, oppervlakte 3 x 6 m 

speeltoestellen van speelplek scherf 17-18 als 

referentie



BEPLANTINGSPLAN
Dit beplantingsplan is een eerste aanzet tot de aankleding van de speelplek. De beplanting van de speelplek is 

natuurlijk, robuust, zoveel mogelijk inheems en passend binnen Kernhem. 

‘houtwal’ als natuurlijke grens van de speelplek

speelplek met natuurlijke uitstraling


