
Inrichtingsvoorstel ontmoetings- en beleeftuin Pluto, centrum BOATEX, Den Helder
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Met vrijkomende grond
glooiingen maken om meer
reliëf in het plan te maken 

Koppen bij entree 
voorzien van vaste planten

Met vrijkomende grond
glooiingen maken om meer
reliëf in het plan te maken 

Her en der hagen aanbrengen 
om ballen tegen te houden 
en meer beslotenheid te maken 

Koppen bij entree 
voorzien van vaste planten

Het hekwerk rondom recht 
trekken. Slechte stukken 
vervangen met goede stukken 

Met vrijkomende grond
glooiingen maken om meer
reliëf in het plan te maken 

Koppen bij entree 
voorzien van vaste planten

Het gestrande schip 
van BOATEX 

3 bestaande bomen
met klimkei 

Op diverse plekken (met name 
aan de noorzijde) dienen bomen 
te worden geplant voor het 
creëren van schaduw 

Meer natuurlijke speelwereld
maken met tunnels, hutten balanceerparcours,
wereldjes en klimkeien 

Deel hekwerk vervangen door 
schapenhekwerk (natuurlijk) 

Wilgentenenhut 
& losse materialen 

Kabelbaan 

Schommel 
hergebuik 

Snippers

Kastanjehouten
palen toepassen 

Wereldjes

Gras
Verhoogde 
heuvel 

Stammentrap

Heuvel met
stapstammen

Heuvels met festuca
nabootsen golven 

Kastanjehouten
palen toepassen 

Kabelbaan 

Gras

Jeu de boulesbaan / ontmoetingsplek
(rolstoeltoegankelijk maken) 

Picknickbank 
plaatsen 

Tegels met hinkelbaan 
en knikkerpotjes 

Palenwand kastanje

Speeltoestel 
Flughörnchen

Kunstgras
Panna - basketbalveld
30 x 30 cm tegels 

Palenwand kastanje

Kunstgras

Dubbel 
klimrek 

Dubbel 
Wipwap  

Beplantingen aan 
buitenzijde hek 
handhaven 



Referentiebeelden inrichtingsvoorstel ontmoetings- en beleeftuin Pluto, centrum BOATEX, Den Helder

Voorbeeld mooie groenblijvers in grote groepen 

Geclusterde stapstammen 

Trap heuvel 

Losse materialen op huttenbouwplek 

Wilgentenentunnel

Gestrand schip als nautische en stoer speelelement 

Ruimte maken voor insecten en andere dieren! 

Voorbeeld toegangspoort 
Spannende struinpaadjes maken voor de kleintjes 

Mooie wilgenhutBellen blazen 

Gri�oen methodiek 

Kleur toevoegen met de gri�oen methodiek 

Voorbeeld hagen rond een ovaal 

Volgroeide hoogstamfruitboom 

Stapstammen als balanceerparcours voor kinderen 

Samen spelen!

Keien als leuke speelaanleiding toepassen 
Voorbeeld ovalen ontmoetingsplek (project door Hoek gerealiseerd in 2017)      

Struinen in de natuur 

Voorbeeld toe te passen kabelbaan 

Maken van wereldjes voor de kleintjes 

Stapkeien om op te balanceren 

Trap heuvel voorbeeld 

Te plaatsen toestel Flughornchen 

Voorbeeld tranparante palenwand (rond pannaveld ) 

Voorbeeld palenwand rond natuurlijk spelen deel 

Voorbeeld toegangspoort bij entrees  

Schapenhekwerk rond natuurlijke deel plaatsen 

Voorbeeld jeu de boules in een ovalen vlak van halfverharding 
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