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Nieuw ontwerp voor speelplek Grietmansraklaan af 
 

Voor de speelplek aan de Grietmansraklaan heeft BOERplay samen met de buurt een nieuw ontwerp gemaakt. 

In dit wijkbericht leest u meer over het gekozen ontwerp en de uitvoering. 

 

 

Het nieuwe ontwerp 

Op de achterkant ziet u het winnende ontwerp. 

Ontwerp 2 met de nieuwe speeltoestellen: 

• Combinatietoestel met glijbaan 

• Wip 

• Multischommel 

• Balansbrug 

 

De ondergrond blijft zand en het bankje en de 

vuilnisbak blijven staan op dezelfde plek. 

 

 
 

Het proces voor het ontwerpen 

Alle speeltoestellen aan de Grietmansraklaan zijn 

versleten en moeten vervangen worden. Daarom heeft 

de gemeente gevraagd aan BOERplay, leverancier 

van speeltoestellen, samen met de buurt een nieuw 

ontwerp te maken voor kinderen van 0 tot 6 jaar. 

BOERplay zocht samen met een betrokken bewoner 

uit wat de wensen voor de speeltuin zijn via de 

bestaande buurtapp (met 55 buurtbewoners). Daaruit 

kwam de volgende top 3 aan speelfuncties: een 

mandschommel, klimmen en een combinatietoestel. 

Op basis hiervan heeft BOERplay 3 ontwerpen voor de 

speelplek gemaakt. Daaruit kon de buurt kiezen.         

Er zijn 21 stemmen binnengekomen op ontwerp 1, 22 

stemmen op ontwerp 2 en 11 stemmen op ontwerp 3. 

Op https://www.boerplay.com/aanpassing-

speelplek-grietmansraklaan/ vindt u meer informatie 

hierover. Er kwamen ook meerdere reacties op de 

ontwerpen. De volgende reacties konden we 

verwerken in het ontwerp:  

De plaats van het Combinatietoestel en de Balansbrug 

is omgewisseld. Het Combitoestel komt daarmee meer 

langs het pad en verder van de naastgelegen tuin.   

De Multischommel is omgedraaid, zodat de 

mandschommel aan de kant van het pad komt. 

 

Planning  

De uitvoering van het winnende ontwerp staat gepland 

voor medio april. 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de inrichting van de 

speelplek kunt u contact opnemen met BOERplay, 

Berdi Viveen, adviseur b.viveen@boerplay.com. Wilt u 

contact met de gemeente over deze speelplek dan 

kunt u mailen naar speelplek@utrecht.nl onder 

vermelding van de straatnaam van de speelplek.   

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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