
 

 

Delft – oktober 2022 

Aan: Bewoners en toekomstige bewoners Professor Schoemaker Plantage 

Van: Projectteam Professor Schoemaker Plantage 

 

Beste (toekomstige) bewoners van de Professor Schoemaker Plantage, 

In deze informatiebrief informeren we je graag over de toekomstige speelplekken in het park en 

Grasbuurt. In opdracht van de Professor Schoemaker Plantage CV heeft Landlab het ontwerp 

gemaakt en de uitwerking verzorgd. Uitgangspunt bij de speelplekken is dat we uitdagende 

speelplekken bieden voor verschillende leeftijden en dat de uitstraling past bij het duurzame karakter 

van de wijk. De speelplekken zijn besproken met het betrokken projectteam bij de Gemeente Delft 

en akkoord bevonden. 

De afbeeldingen bij deze informatiebrief zijn referentiebeelden. Bij de realisatie van de speelplekken 

zal hier zoveel mogelijk naar worden gezocht. Door beschikbaarheid van materialen kunnen er 

aanpassingen worden gedaan. Aan de beelden kunnen geen rechten worden ontleend. 

SPEELPLEKKEN 

Het hele park is geschikt voor spelen, de glooiingen vormen uitnodigende aanleidingen. Vier plekken 

zijn speciaal ingericht. De ovalen met zitrand van beton hebben elk een eigen thema: een groot 

verdiept speelveld voor (bal)spelen en 2 plekken voor natuurlijk spelen en een plek met een 

bootcamp element voor de oudere jeugd en volwassenen.  In de hoven worden de speelplekken 

voorzien met speelobjecten voor de allerkleinsten en een valdempende ondergrond (kunstgras). 

Speelplekken en meubilair

 



De bruine en rode arcering in de afbeelding zijn bankjes per twee. Er worden hof en parkbankjes 

geplaatst. 

 

Meubilair hof       Meubilair park 

 

SPEELPLEKKEN 1 T/M 3 

Deze speelplekken liggen in de groene hoven waar de Brede gezinswoningen zijn gelegen. Hier 

kunnen kinderen spelen, ouders kunnen vanuit de woningen de kinderen zien of genieten zelf in het 

zonnetje op één van de bankjes. Zijn de kinderen iets ouder dan is er een het mogelijk om tussen de 

woningen de andere speelplekken in de hoven te bereiken zonder dat je auto’s tegenkomt.  

In speelplek 1 t/m 3 (leeftijd 2-5 jaar) komt een houten dier (houtsculptuur) te staan voor kinderen 

om op te zitten. De dieren zijn unieke stukken gemaakt door een houtkunstenaar. De dieren vormen 

een serie door de wijk.  

 

Voorbeeld houten dieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPEELPLEK 1 

 

SPEELPLEK 2 

 

 



De gekleurde vlakken langs de speelplekken geeft de beplanting aan, een bonte mix van 

verschillende bloemen en planten. De beplanting wordt zover mogelijk geplaatst bij de realisatie van 

de speelplekken, in verband met het plantseizoen kan bepaalde beplanting later worden 

aangebracht. 

SPEELPLEKKEN 4,5 & 7 

 

 

SPEELPLEK 4

 

In speelplek 4 krijgt het bestaande (houten) speelelement zijn definitieve plek. Er wordt gekeken of 

de glijbaan hier ook een nieuwe plek kan krijgen. 

 

 

 



SPEELPLEK 5 

 

SPEELPLEK 7 

 

 

 

 



Planning 

Het ontwerp van het park loopt mee met de bouw van de woningen, dit geldt ook voor de 

speelplekken. Op basis van de huidige bouwplanning is planning volgt. Dit is een prognose,  

Speelplek 4    voorjaar 2023 

Speelplek 5   voorjaar 2023 

Speelplek 1   eind 2023 

Speelplek 2   voorjaar 2024 

Speelplek 6   voorjaar 2024 

Speelplek 3   gepland voorjaar 2024  

Speelplek 7   gepland voorjaar 2024  

 

De speelplekken en het groen inclusief de plantsoenen worden na oplevering overgedragen aan de 

Gemeente Delft. 

 

Tijdelijke invulling Klinkerbuurt 4 

Op het grasveld op de toekomstige locatie van Klinkerbuurt 4 worden kleine voetbalgoals geplaatst, 

zodat hier de komende tijd een extra speelplek is. De kleine voetbalgoals krijgen uiteindelijk een plek 

in speelplek 6. Afhankelijk van de levertijd hopen we de goaltjes eind dit jaar te kunnen plaatsen, ze 

kunnen blijven staan tot de bouw(voorbereiding) start van Klinkerbuurt 4. 

 

Tijdelijke speelplek in het park 

De tijdelijke speelplek in het park wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 verwijderd. Het 

(houten) speeltoestel krijgt een plek in speelplek 4. Op de locatie van de tijdelijke speelplek wordt 2e 

helft 2023 gestart met de aanleg van het 2e deel van het park. 

 

Vervolg 

We hopen je hiermee te hebben geïnformeerd en dat jullie en uiteraard de kinderen een beter beeld 

hebben bij de speelplekken. In het 4e kwartaal van dit jaar ontvang je ook meer informatie over de 

bruggen en de planning hiervan. Zijn er onderwerpen waarover je meer informatie zou willen 

ontvangen? Mail naar psp@am.nl, dan kunnen we deze onderwerpen in één van de volgende 

informatiebrieven opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Projectteam Professor Schoemaker Plantage 

mailto:psp@am.nl


 

Afbeelding is toegevoegd voor de positie van de speelplekken, verkaveling van de woningen is niet overeenkomstig met de 

definitieve situatietekening(en)/ verkaveling. 


