
Dijckerwaal II - speeltuin Koevinkje
Aan het Koevinkje in Dijckerwaal II is een speeltuin voorzien. Voor de speeltuin mogen de kinderen 
kiezen welke speeltoestellen zij het liefst in 'hun' speeltuintje willen. De te kiezen speeltoestellen 
zijn voor locatie 7 en 8 op de tekening en zijn geselecteerd op wat er mag en kan op de 
speelplekken (op basis van de beschikbare ruimte en de geldende veiligheidseisen). De toestellen 
die het meest worden gekozen komen uiteindelijk in de speeltuin. Op de tekening kunt u zien 
welke speeltoestellen er al voorzien zijn en waar de nog te kiezen speeltoestellen komen. Op 
locatie 9 komen jollebollen, op locatie 10 valondergrond cirkels en op locatie 11 komt een 
knikkertegel (zie ook de tekening hieronder.

* Required

Ontwerp spelen Dijckerwaal - Koevinkje

1

Graag ontvangen wij uw e-mailadres zodat wij u op de hoogte kunnen houden 
van de ontwikkelingen van de speeltuin. * 



Speeltoestellen (0-6 jaar)

Op locatie nr. 7 (zie tekening) kan uw kind kiezen uit de volgende twee speeltoestellen: 



NIET WEL

2

WIPWAP MET BANDEN - STAAL, 4 ZITS 
De wip, wie kent hem niet - het is een echte klassieker onder de speeltoestellen. 
Ze zijn ontworpen om veilig te spelen; alleen of met meerdere kinderen. Het 
ontwikkelt het vermogen tot samenwerken en helpt kinderen oorzaak en gevolg 
te begrijpen. 
 * 

    



NIET WEL
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WIPWAP - BLAZER 
De Blazer heeft zulke schattige vormen en sprekende kleuren, dat kinderen direct 
op de wipwap afrennen. De levendige kleuren zijn bewust gekozen om kinderen 
van 3 jaar en ouder begrip van regels bij te brengen: ze kunnen hun eigen kleur 
kiezen. Dankzij de speciale veren kunnen kinderen eveneens alleen of met een 
oneven aantal schommelen. En op het middenstuk kunnen ook kinderen zitten of 
staan. Ze kunnen hier beginnen met een spelletje, of gewoon gezellig kletsen. 
Schommelen op deze wipwap – met name op het middenstuk - is goed voor de 
ontwikkeling van evenwichtsgevoel en ruimtebesef. Deze vaardigheden zijn 
belangrijk voor een goede en soepele motoriek. Kinderen met een goed 
ontwikkeld ruimtebesef en evenwichtsgevoel, kunnen bijvoorbeeld beter stilzitten. 
En een goed ontwikkeld evenwichtsgevoel is heel belangrijk voor een goede 
concentratie. Het is dan ook heel belangrijk dat kinderen van jongs af aan door 
specifieke activiteiten hun evenwichtsgevoel ontwikkelen. En deze wipwap is wel 
een heel leuke en speelse manier om ze daarbij te helpen. * 

    



Speeltoestellen (0-6 jaar)

Op locatie nr. 8 (zie tekening) kan uw kind kiezen uit de volgende twee speeltoestellen: 



NIET WEL
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PORTAALSCHOMMEL MET NESTSCHOMMEL 
De Portaalschommel met een nestschommel (Ø1,0m)  is een favoriet op iedere 
speelplek.  De nestschommel moedigt aan voor wilder en ruwer spel. Het zitvlak 
van de mandschommel is ondiep en gemakkelijk te betreden en verwelkomt dus 
meerdere gebruikers van alle vaardigheden en de meeste leeftijden. Dit maakt de 
schommel tot een uitdagende en gezamelijke speelbelevenis, ieder dag weer. 
Deze portaalschommel is uitgevoerd met een gegalvaniseerde bovenligger en 
antraciet gepoedercoate staanders. Schommelen is niet alleen ontzettend leuk, 
het traint beweeglijkheid, evenwicht en coördinatie, evenals ruimtelijk inzicht. 
Deze motorische vaardigheden zijn van cruciaal belang om afstand te kunnen 
inschatten en veilig door het verkeer te kunnen navigeren.  

Deze schommelzitjes zijn, naast er op zitten, ook geschikt om op te liggen of zelfs 
te staan en niet te vergeten om er af te springen! Hierdoor trainen kinderen de 
motoriek, arm-, been- en rompspieren bouwen zij botdichtheid op. Tenslotte 
ondersteunt deze schommel sociale vaardigheden zoals; je beurt afwachten en 
samenwerking. 
 * 
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PORTAALSCHOMMEL MET 2 ZITJES 
De Portaalschommel van 2,5 meter hoog met 2 zitjes is favoriet op iedere 
speelplek! Schommelen is niet alleen leuk, het traint behendigheid, evenwicht en 
coördinatie, evenals het ruimtelijk inzicht van kinderen. Deze motorische 
vaardigheden zijn belangrijk om afstanden te kunnen inschatten en veilig door 
het verkeer te kunnen bewegen. De schommelzitjes zijn, naast er op zitten, ook 
geschikt om op te liggen of zelfs te staan en niet te vergeten om er af te 
springen!  Hierdoor trainen kinderen de motoriek, arm-, been- en rompspieren 
bouwen zij botdichtheid op. * 

    



Vast toestel op nr. 6

DRAAITOESTEL - JUNIOR SPICA 
De Junior Spica maakt grote draaibewegingen en peuters vinden dat geweldig. Het toestel heeft 
een lage zitting zodat kinderen er op verschillende manieren gebruik van kunnen maken en zowel 
zittend als staand rond kunnen draaien. Het is dus een veelzijdig toestel, waar kinderen alleen of 
met een vriend op kunnen spelen: zittend of staand, duwend of trekkend. Tijdens de peuterleeftijd 
leren kinderen vriendschappen sluiten, en draaien op dit toestel is een goede oefening omdat ze 
samen kunnen genieten van het spelen.  De ronddraaiende beweging is goed voor de ontwikkeling 
van evenwichtsgevoel en ruimtebesef. Deze vaardigheden zijn op hun beurt weer belangrijk voor 
de ontwikkeling van lichaamsbesef en lichaamscontrole, en dus ook van een goede en soepele 
motoriek. 


