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Op ontdekkingVoor iedereen toegankelijk!

Bewegen en uitdagen
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Stammen met touw

Stammentrap

Belevenissen delen

Taludglijbaan

Samen op ontdekking

Ruimte voor groen en samenspelen.

In de nieuwbouwwijk Bransveen in Dedemsvaart 
heeft na aanleg in de aanbouwfase van de wijk, 
een doorontwikkeling plaatsgevonden van de 
speelplek aan de Mittenwerffdorf. Omdat er 
behoefte is aan een speelplek voor kinderen met 
én zonder beperking wordt deze speelplek 
aangepast. Het wordt een 'inclusieve 
samenspeelplek'  waar kinderen samen kunnen 
verstoppen, van de glijbaan glijden, schommelen, 
ontdekken, samen op pad gaan en belevenissen 
kunnen delen. De speelwaarde voor alle kinderen 
wordt vergroot.

Door de speelplek toegankelijk te maken voor 
kinderen met een handicap (rolstoel, visueel etc.) 
kunnen ook zij meedoen in het spel. Een goed 
bereikbare en berijdbare ondergrond is belangrijk. 
Er komt een pad met een halfverharding om op een 
aantal  plekken te kunnen spelen. Struinbosjes 
bieden de mogelijk om te verstoppen, er ontstaan 
plekjes om belevenissen te delen en heerlijk te 
kunnen te struinen.
De speelheuvel met bosjes daagt alle kinderen uit 
om in te kunnen spelen en de natuur te ontdekken. 
Ook kinderen in een rolstoel kunnen over het pad 
met grasroosters de heuvel op. 

Langs het water wordt de oever flauwer gemaakt, 
zodat ook hier de situatie veiliger wordt. Bovendien 
kunnen de kinderen meer beleven wat er in en 
langs het water leeft. Een heldere kleur op de keien 
is een leidraad voor kinderen met een visuele 
handicap. 
Voor de jongeren komt er bij het trapveldje wat 
uitdaging om actief bezig te zijn en er te kunnen 
sporten en ontspannen.

Deze inclusieve samenspeelplek biedt straks 
uitdaging voor alle kinderen, waarbij rekening is 
gehouden met toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
veiligheid. Maar vooral zorgt deze plek voor heel 
veel speelplezier! Door de speelplek ook met meer 
groen in te richten kunnen de kinderen al 
spelenderwijs leren over de natuur en ontdekken 
hoe spannend dat is. 
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