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Wijkbericht         februari 2023 
 

 

Definitief ontwerp speelplek Walter Kollolaan 
 

De speelplek aan de Walter Kollolaan gaat veranderen. We vroegen de omgeving om te stemmen op een van 

de drie mogelijke ontwerpen voor de speelplek. Daar is nu een definitief ontwerp uit gekomen.  In dit 

wijkbericht leest u hier meer over. 

 

 

Herinrichting speelplek  

In september 2022 ontving u een wijkbericht om een 

keuze te maken uit drie ontwerpen van drie 

verschillende speeltoestellen leveranciers. 

U kon uw voorkeur aangeven op het platform 

DenkMee of via de mail. 

Het ontwerp van de leverancier Yalp kreeg de meeste 

stemmen. 

 

Het ontwerp 

Het gekozen ontwerp is op basis van enkele 

opmerkingen van bewoners nog aangepast.  

Alle bestaande speeltoestellen en daarbij behorende 

valondergronden worden vervangen. 

 

De nieuwe speeltoestellen die we gaan plaatsen zijn: 

• Glijbaan met klimfunctie 

• Combinatietoestel voor minder validen 

• Speelhuisje 

• Vogelnestschommel 

• Driedelig duikelrek (3 stangen) 

• Speelwand 

 

De speeltoestellen komen op een valondergrond van 

gietrubber met in het midden een breed pad van 

betontegels.  

Langs de haag komt een strook met beplanting . 

 

Op de achterkant van het wijkbericht ziet u het 

definitieve ontwerp voor de speelplek. Ook vindt u het 

ontwerp terug op utrecht.Denkmee.nl (via 

Speelplekken Utrecht) 

 

Planning  

Op maandag 27 maart start de aannemer met de 

werkzaamheden om het terrein voor te bereiden, zodat 

de nieuwe toestellen geplaatst kunnen worden.  

Daarna worden de speeltoestellen geplaatst en het 

gietrubber aangebracht.  

Afhankelijk van het weer planten we het groen in het 

voorjaar. De werkzaamheden duren ongeveer 4 

weken. 

 

Als we onverwachte zaken tegenkomen, zoals 

onbekende kabels en leidingen in de ondergrond, 

kunnen de werkzaamheden langer duren. 

Slechte weersomstandigheden zoals aanhoudende 

regen kunnen tot vertraging leiden. 

 

Verkeershinder en bereikbaarheid 

Tijdens de werkzaamheden sluit de aannemer waar 

mogelijk het terrein af met bouwhekken om een veilige 

werkomgeving te waarborgen. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

projectleider Anja Bechan van Stadsingenieurs, via 

telefoonnummer 14 030 of a.bechan@utrecht.nl 

  

Overige vragen 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 

wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, 

leidscherijn@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030. 
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