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CONSTANTIN MEUNIERPLEIN 

Het Constantin Meunierplein ligt in het zuidwesten van 
Antwerpen in het district Hoboken. Het plein is sterk verouderd 
en zal door de Stad zelf grotendeels vernieuwd worden. Het 
plein heeft nu al de functie van sport-, speel- en ontmoetplein 
en deze functies krijgen ook weer een plek op het nieuwe 
plein. De herinrichting maakt het plein weer een interessante 
verblijfsplek voor de gehele buurt. 

In dit rapport ziet u ons ontwerp voor de nieuwe speelzone en 
de toelichting daarbij. Het plan is gebaseerd op het concept en 
visie in het bestek met nummer GAC_2018_00508.

Op de volgende pagina’s wordt eerst het concept en de 
thematiek behandeld, gevolgd door de ontwerptekening.
Vervolgens wordt per speelzone ingezoomd en worden de 
gekozen toestellen gepresenteerd met de bijbehorende 
speelwaarden.

Dit boekje is een afzonderlijke bijlage bij de overige toe te 
voegen bescheiden. Van alle toestellen zijn de specificaties te 
vinden op de bijgevoegde technische fiches.

Wij wensen u veel plezier tijdens het beoordelen van de 
indiening en hopen dat het ontwerp u aanspreekt. 

I N L E I D I N G
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C O N C E P T
SPEELZONE
De speelzone bestaat uit  speeltoestel len voor k inderen 
van 1 tot 3 jaar en speeltoestel len voor k inderen 
vanaf 4 jaar. Veel toestel len zijn voor de gehele 
doelgroep geschik t.

VOETBALZONE 
In deze zone is door de Stad reeds een nieuwe 
belijning aangebracht.

BASKETBALZONE 
In deze zone is door de Stad reeds een nieuwe 
belijning aangebracht.

RAVOTKOT 
De wanden van het ravotkot worden aan alle kanten 
opnieuw geschilderd volgens het gevraagde thema 
met de tandwielen. Eventuele tekstuele aanvull ingen 
worden in overleg toegevoegd.

THEMA
Het is de bedoeling dat de speelzone wordt ingevuld 
met speeltoestel len die verwijzen naar de industr ië le 
historie van de omgeving. Dit is terug te zien in de 
vormgeving van de toestel len. 

SPEELTOESTELLEN

ZONE 1 -3
ZONE 4+ 

VOETBAL

BASKETBAL

RAVOTKOT
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1:200

schommelcombi:
met 5 schommels

draaitoestel
spica

speelcombinatie:
Vierdubbele toren

draaitoestel
spinner bowl

dubbele veerwip halve rubber 
bollen

grondtrampoline

duikelrek

O N T W E R P
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K L E U R S T E L L I N G  

We kiezen voor k leurr ijke toestel len in de k leuren 
l imegroen met antracietgrijs.  Het l imegroen is een 
fr isse vrolijke k leur die mooi contrasteer t met het 
donkere asfalt  en de l imegroene toestel len. Hier en 
daar hebben de toestel len rode details. 

De rode details in de toestel len komen terug in de 
rubbervloer. Deze rubbervloer bestaad uit  de rode 
Easy Blend mix. Dit  is een mix van zwar t rubber, rood 
rubber en restmateriaal  (voornamelijk oranjerood). 
Van veraf oogt de vloer vooral rood.  
 



8Constant in Meun ie rp le in

SPEELCOMBI: VIERDUBBELE TOREN

KLIMPANEEL

KLIMMUUR MET 
KLEURDETAILS

GLIJBAAN
ENTERREK

TOUWBRUG
WIEBELBRUG

NETOVERSTEEK

R U B B E R Z O N E  

Door de stoere en ruwe uitstral ing van het toestel 
past deze speelcombinatie goed in het industr ie le 
thema. De staanders worden gekleurd in een 
l imegroen waardoor het toestel  er goed uit  springt. De 
panelen hebben een neutrale k leur die goed aansluit 
op de industr ie le look.  

De speelcombinatie is voor k inderen van 4-12 jaar. 
Door de verschil lende op- en afgangen en het k l immen 
op hoogte is dit  toestel  erg geschik t voor de oudere 
k inderen. Door de vele speelwaarders kan er e lke keer 
weer iets nieuws ontdekt worden. 

Doordat de vier torens met elkaar verbonden zijn kan 
er t ikker t je op het toestel  gespeelt worden. Daarnaast 
is deze speelcombinatie erg geschik t voor 
fantasie- en rol lenspel.  Door de verschil lende 
speelelementen kan er door de k inderen elke keer 
weer een nieuw parcours verzonnen worden. Wie is 
het snelst? 

SPEELWAARDEN: 
KLIMMEN, GLIJDEN, SLINGEREN, 
HANGEN, ROLLENSPEL
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SCHOMMELCOMBI: VOGELNESTSCHOMMEL, 
       STANDAARD ZITJE EN BABYZITJE

R U B B E R Z O N E  

Deze stalen schommelcombinatie is aantrekkelijk 
voor een brede doelgroep. Deze schommelcombinatie 
bestaat wel uit  vijf  schommelzit jes! Voor de 
al lerk le insten is er een babyzit je en een mandzit je. 
Voor de oudere k inderen zijn er twee normale 
schommelzit jes. Wie schommelt er het hoogst? 
 
In het midden is er een vogelnestschommel. Hierin 
kunnen k inderen samen heen en weer schommelen. 
Deze vogelnestschommel is ook geschik t voor 
mindervaliden. 

De staanders van de schommel worden l imegroen 
gecoat, zodat deze mooi past bij  de overige 
toestel len. 

SPEELWAARDEN: 
SCHOMMELEN, CHILLEN
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DRAAITOESTEL SPINNER BOWL

HALVE RUBBER BOLLEN IN DE KLEUR GROEN

DUBBELE VEERWIP

R U B B E R Z O N E  

Voor de al lerk le inste k inderen worden een dubbele 
veerwip en een draaitoestel  geplaatst. 

Op de dubbele veerwip kunnen 2 k inderen tegelijk 
samen heen en weer wippen. De l imegroene k leur past 
bij  de overige toestel len.

Op de halve rubber bollen proberen de al lerk le insten 
op te k l immen of op te zit ten. De oudere k inderen 
kunnen chil len op deze halve bollen.  

De spinner bowl is een leuk draaitoestel,  waar k le ine 
k inderen makkelijk in kunnen zit ten en veel plezier 
aan beleven. Draaien blij f t  een bijzondere belevenis 
voor k inderen. En wat gebeur t er als je weer opstaat 
en gaat lopen? 

SPEELWAARDEN: 
WIPPEN, DRAAIEN, CHILLEN, SAMENSPEL
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GRONDTRAMPOLINE

DUIKELREKDRAAITOESTEL SPICA

R U B B E R Z O N E  

Ook voor de wat grotere k inderen wordt een 
draaitoestel  voorzien. Je kunt de draaibeweging 
beïnvloeden door er te lkens anders op te gaan staan 
of eraan te hangen. De knop bovenin het toestel  is 
l imegroen.

Er wordt ook een trampoline voorzien, die gelijkvloers 
met de rubbervloer wordt aangebracht. Dit  is een 
oersterke trampoline, geschik t voor openbare ruimte. 
Door de speciale coating gaat deze trampoline nog 
langer mee! Door de beperkte groot te ervan kan er in 
principe 1 k ind tegelijk op springen, wat de kans op 
ongelukken tot een minimum beperkt.  Het springen op 
een trampoline vinden vrijwel al le k inderen leuk, en 
menig volwassene ook!

Naast de trampoline is er in deze speelzone een 
duikelrek. Dit  duikelrek bestaat uit  dr ie delen 
waardoor meerdere k inderen tegelijk van dit  toestel 
gebruik kunnen maken. Dit duikelrek s luit  goed aan 
bij  het geheel door de strakke ver t icale l imegroene 
staanders.  

SPEELWAARDEN: 
DRAAIEN, SPRINGEN, DUIKELEN
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Het gebouw wordt conform de gevraagde thematiek 
beschilderd. Tandwielen zijn gecombineerd met de 
spelende k inderen. Deze tandwielen s luiten aan bij  de 
industr ië le uitstral ing. 

Indien de thematiek anders gewenst is kan dit  in de 
nadere uitwerk ing na gunning herbekeken worden. 
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R AV O T KO T 
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