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Exacte invulling
zitelementen n.t.b.

Aanleg hemelwaterafvoersysteem
richting groenstrook aan
Ketelbuterwei in de volgende fase

Wadi

Wadi

Wadi

Mogelijke uitbreiding
fietsenstalling

5.

4.

Haag

Legenda:

- Verwijderen speeltuin en naastgelegen bosplantsoen. Het terrein
omvormen naar een wadi van gras en sierheesterbeplantingen

- Asfaltplein omvormen naar één asfalt basketbalveld (kleur blauw), één
kunstgras trapveld (kleur groen), één kunstgrsa volleybalveld (kleur
groen) en één Mobi Playground

- De sportvelden verbinden door asfalt looppaden, realiseren één renbaan
(kleur rood) en voorzien van belijning (start- en finishlijn)

- Aanbrengen belijning van sport- en spelelementen op asfalt velden
(bijvoorbeeld hinkelbaan). Exacte invulling nader uit te detailleren

- Terrein rondom de sportvelden omvormen naar gras met bomen
- Aanbrengen van betonnen zitelementen naast de sportvelden
- Aanbrengen wadi's met bomen en solitaire heesters aan voorzijde van

het schoolplein inclusief aanbrengen hemelwaterafvoersysteem

De plannen:

3.
Nieuw kunstgras - trapveld

Sierheesterbeplanting

Zitelementen van beton
n.t.b.

Afrastering

Gras

Poort

Asfalt, kleur rood

2.
Nieuw asfalt basketbalveld

Asfalt, kleur blauw

Wadi

Te verwijderen speeltuin
1.

Kunstgras, kleur groen

Nieuwe boom

Bestaande boom

Hemelwaterafvoersysteem,
inclusief stroomrichting

4.
Nieuw kunstgras - volleybalveld

Nieuwe solitaire heesters

Bestaande hoogte t.o.v. NAP
22.394

Asfalt, kleur zwart

5.
Nieuw kunstgras - mobi playground
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De auteursrechten van de grootschalige basiskaart Nederland (GBKN) en de kadastrale kaart berusten bij de Staat der Nederlanden. Krachtens dit auteursrecht mogen de gbkn en de kadastrale gegevens niet
aan derden ter beschikking worden gesteld. Voor eventueel blijkende onvolledigheden of onjuistheden wordt door de gemeente Valkenswaard geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaard.
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De Moby Playground betreft een pilot project van een half jaar.
Hierna Wordt de pilot geëvalueerd met de leverancier, de school, buurt
en de gemeente. Of de Moby Playground na de pilot blijft staan is
afhankelijk van de resultaten en de evaluatie. Het kan niet worden
gegarandeerd dat de Moby Playground altijd in werking is. Tijdens de
pilot wordt het geluidsniveau van de Moby Playgrond zo afgesteld dat dit
geen overlast kan veroorzaken bij buurtbewoners. Van 20:00 tot 8:00
staat de Moby Playgroud uit en kan deze niet actief worden bespeeld.
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