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Resultaten bevraging waterspeeltuin 
 

De enquête werd 63 keer ingevuld. De gemiddelde leeftijd was 8 jaar. 

Wat wil je doen? 

1. Waterrad (32) 

2. Watervalletje (30) 

3. Dam / Sluis (22) 

4. Klimmen en springen (21) 

5. Slingeren (19) 

6. Fontein (18) 

7. Ondiepe plas (16) 

8. Evenwicht/ goot-greppel/ kleine fontein (11) 

 

Zou je in de winter ook naar de waterspeeltuin komen? 

42 keer ja. 

Wat wil je hier dan doen?  

De volgende activiteiten kwamen naar voor om in de winter naar de waterspeeltuin te komen: 

Klimmen, evenwicht en springen 

In ijs/sneeuw/modder/plassen spelen /ijsschaatsen 

Met laarzen/warme kleren in het water spelen/springen.  

Spelen met bootjes/sluizen/ waterpomp/ waterrad 

Hierbij kwam ook de suggestie om verlichting te zetten.  
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Wat wil je doen in de waterspeeltuin?
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Andere leuke voorstellen voor de waterspeeltuin? 

Bootjes, emmers, waterpistooltjes, buizen, tokkelbaan gereedschap om te scheppen en 

gieten/graafmachine, touwen, waterproefjes, muziekfontein. 

Blotevoetenpad, waterparcours 

Een glijbaan/ wip/hefboom met fontein/ schommel/ trampoline met water 

Zand/zandbak 

Ook mogelijkheden om in rolstoel te spelen/zitbanken/ veel bomen voor schaduw, gras (de stenen 

vlakte aan het zwembad wordt heel warm) 

Weetjes over water/educatie over duurzaamheid toevoegen 

 

Opmerkingen van ouders 

Ondiepe plas/voetenbad 

Aandacht voor de ondergrond: antislip / toegankelijk voor alle leeftijden en ook rolstoelen/ een kraantje 

om modderige voeten te wassen 

Plaats om te picknicken / bomen, veel groen / zand en gras / bankjes voor de ouders 

Opmerking op Facebook: Vooral iets het woord ‘tuin’ waardig. Verharding wordt overal afgeraden en 

zelfs verboden, maar rond het zwembad heeft men wel honderden vierkante meters blauw steentje 

gelegd... dus laat u vooral inspireren door het woord tuin, en breek wat van die blauwe steen uit, zet 

wat bomen, struiken, bloemen en bankjes in de buurt van dat water... 

Zie o.a. de speeltuin WasserWanderWeg Ladis in Tirol, Oostenrijk / Sluispark Leuven / Weikes in 

Dworp / Waterspeeltuin Delft 

Concessiehouder voor een hapje en drankje/ reserveerbaar voor feestjes 

 

 


