
 

 

 

Door corona blijven veel mensen thuis deze zomer. BBN helpt u graag aan ideeën 
voor toch een mooie zomer. In en rond Delft! Zie voor andere ideeën 

www.binnenstadnoord.nl. 
 

AFLEVERING 2: Speelplaatsen  

Met alle coronamaatregelen en adviezen zullen veel Delftenaren de zomer-
vakantie in eigen stad doorbrengen. Voor kinderen een reden om vaker 
buiten te gaan spelen. In binnenstad noord zijn veel kinderspeelplaatsen. 
De speelplaatsen zijn erg verschillend; sommige zijn geschikt voor de 
kleintjes, andere juist voor de iets oudere kinderen. Hier volgt een 
overzicht. 

 



1. Trompetstraat 

Omheinde speelplek met een klimtoestel met 

glijbaan, schommel, klimrek, wipkip,  

voetbaldoel,  

knikkerpot,                                          en 

bankje.                                                           

De ondergrond is                                           

zacht. 

 

3. Schuttersveld 

Aanwezig zijn een                                     

klimtoestel met                                          

glijbaan, wipkip                                            

en een draaitol.                                            

De ondergrond is                                         

van steen. 

5. Van der Mastenstraat 

Aanwezig zijn een                                       

glijbaan, wipwap,                                        

wipkip en bankje.                                                  

De ondergrond is van                                             

zand en gras. 

 

7. Buitenboogerd 

Er zijn 2 schommels                                                     

op een zand -                                                        

ondergrond en                                             

een wipkip voor                                                       

2 personen. 

9. Pieter Hendrikstraat 

Er is 1 wipkip,                                                

1 klimtoestel en                                          

een netschommel.                                         

De ondergrond is                                     

zand.   

 

2. Doelentuin 

In het park met veel groen staat een tafeltennis-

tafel. Ook is er een klimboom. 

 

4. Paardenmarkt 

Bestaat uit twee speelplekken, gescheiden door 

begroeiing.                                               

Speelplek 1 bevat een                                  

klimrek en 2 schommels.  

Speelplek 2 bevat een                                  

klimrek om te                                      

‘apenkooien’. Beide                                            

speelplekken hebben                                      

een stenen ondergrond. 

6. Visstraat 

Op het terrein staan een houten speelhuisje, wip-

wap, klimrek,                                                 

wipkip voor 4,                                                    

2 schommels                                         

(waarvan 1                                                    

peuterschommel),                                                 

bankje en tafel.                                              

De ondergrond is                                           

zacht. 

8. Geerweg/Kleine Boogerd 

Bewaakte speelplek, omgeven door groen, met 

een boomhut, houten klimtoestel, 2 schommels, 

nestschommel, 2 wipkippen, wipwap, houten 

speelhuisje, draaitol, waterbaan, zandbak,      

glijbaan, bankjes en een terras met tafels en 

stoelen.                                                                   

Er is ook  een                                                

binnenruimte met                                                          

toilet en de moge-                                             

lijkheid iets te                                               

drinken.                                                         

Open van maandag                                          

t/m vrijdag van                                           

13.30-17.00 uur. 


