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Ecoplan is uw specialist 



Natuurspeelplekken 
 
Ecoplan ontwerpt en maakt natuurspeelplekken. Hier kunnen kinderen in en 
met de natuur spelen - in bomen klimmen, vissen naar waterdieren, hutten 
bouwen en nog veel meer. Bij de aanleg van een natuurspeelplek wordt de 
natuurlijke opbouw van het terrein als uitgangspunt genomen. Vaak heeft elk 
terrein al iets bijzonders. Een aflopend strandje naar het water, een poel met 
waterplanten, een bosje of een scheve boom. De gebouwde voorzieningen zijn 
eerder een toevoeging en worden gebruikt om het spelen in de natuur te 
stimuleren. Dit houdt ook in dat de kinderen een nat pak kunnen halen 
wanneer ze bijvoorbeeld van de balanceerbalk afvallen! 
Soms kunnen we ook met weinig moeite de natuur- en speelwaarde van het 
terrein zelf verbeteren door middel van het aanleggen van reliëf of door 
natuurbouw. 
 
Vuurplaats 
Deze mag niet ontbreken op een echte kinderspeelplek. Een stenen 
vuurplaats met een paar zitplaatsen er omheen. De vuurplaats zelf heeft 
een doorsnede van 2 m. en is van steen of beton uitgevoerd. Het vuur 
blijft op zijn plaats door een opstaande stenen rand (30 cm). 
 
Liggende zit en klimboom 
Het is leuk op en tussen liggende bomen te spelen: erop en erachter 
klimmen en tot rust komen. De bomen, bijvoorbeeld oude knoestige 
fruitbomen of Amerikaanse eiken worden eventueel van elders aan-
gevoerd. Eventueel te combineren met een speelnet.  
 
Palissaden en zandspeelplek  
Een muurtje van houten palen of dikke planken geeft beschutting en 
beslotenheid voor de kleintjes, maar ook mogelijkheid voor 
evenwichtsspelletjes   
 
Balanceerbalk boven het water 
Een verende rondhouten boom boven het water. Uitdagend voor degenen 
die het durven. Als het mis gaat heb je een nat pak. 
 
Arena 
Een lekkere robuuste houten speelplek op de zon. Voor de ouders om gezellig 
te zitten, voor de kinderen om op te klauteren en elkaar na te zitten. Wie durft 
naar beneden te springen? 
 
Combinatieplatform 
Een bijzonder vormgegeven "platform/bank" waar je gewoon kan zitten of 
picknicken, maar je kan op deze robuuste houten voorziening ook staan of 
klimmen. Misschien kan hij wel functioneren als "hang out". 
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