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context   De oude speeltuin in Escamp, een ruim opgezetten woonwijk in Den Haag, was onveilig geworden 

en was toe aan een transformatie. De speeltuin was een eiland: een bonte verzameling van toestellen tem-

idden van de soberheid van bouwblokken en sportvelden in een monumentaal stedebouwkundige kader. 

De opvallende vormentaal van zwembad en zandbak gaven met hun kindvriendelijke jaren ‘70 afgeronde 

hoeken de speeltuin een anachronistische uitstraling. De speeltuin grenst aan de noordzijde aan sportvelden, 

de Baambruggestraat loopt langs de zuidzijde. Aan de oostkant staat een groep grote populieren, waarvan 

er twee binnen het terrein staan. Aan de westkant vormt de gevel van de school met een markante muur-

schildering een duidelijke beëindiging.

concept   In reactie op het ‘eilandkarakter’ van de plek, en de expressieve vormentaal van de aanwezige 

zandbak en zwembad, zijn er twee grote ingrepen gedaan. De autonomie van de plek wordt benadrukt door 

aan weerszijden een dubbele betonnen zitrand aan te brengen. Een vloer van asfalt omsluit een reeks ‘eilan-

den’ van verschillende materialen. Op de eilanden staan de toestellen gegroepeerd. Als contravorm van dit 

eilandenrijk ontstaat vanzelf een circuit, wat aanleiding geeft tot nieuwe spelvormen. 
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gezicht op de speeltuin vanaf de ingang
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eilandenrijk   De eilanden, elk omkaderd met een betonnen rand, passen als puzzelstukken in elkaar. Elk vlak heeft 

een andere kleur en textuur, als prikkeling van het tastzintuig. Centraal ligt een vierkant eiland van geel kunstgras met 

daarop een hoge klimpiramide. Eromheen gevouwen zijn twee eilanden met een verzameling toestellen, elk voor een 

eigen leeftijdsgroep, de één van blauwe houtsnippers, de ander van rode rubbertegels. Het zwembad is helderblauw. 

Een pomp op de rand van de zandbak maakt het mogelijk van zand en water ook modder te maken, een fascinerend 

spelmateriaal. 

circuit   Waar op de eilanden duidelijk gedefinieerde speelfuncties een plek hebben, biedt het circuit aanleiding voor 

fantasiespel. Op het asfalt geschilderde patronen kunnen worden opgevat als belijning op een wegdek, maar kunnen 

evengoed de basis vormen voor hinkelspel, tikkertje-met-verlos, enz.

rand   Een dubbelhoge zitrand van betonnen zandbakelementen over de volle lengte van de speeltuin vangt het 

hoogteverschil met de straat op, zodat de ouders als op een tribune toeschouwers zijn van het kinderspel. Naast de 

entreepoort blijft een fragment van de oude verhoogde rand bewaard, waarop drie in onbruik geraakte wippen als 

sculpturen staan opgesteld op een bed van Cotoneaster.

circuit

opgaande elementen

eilandenrijk
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plattegrond
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patronen
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