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SPELEN

Spelen op ‘eiland Landrug‘

‘Ontwerp en plaats een speelobject 
voor kinderen van 4 tot en met 

12 jaar, bij de buitenruimte van Laco 
sportcentrum Schouwen-Duiveland in 
Zierikzee.’ Deze opdracht stond centraal 
in de prijsvraag die gemeente Schouwen-
Duiveland in 2015 uitschreef. Als op-
drachtgever en eigenaar van het speelob-
ject wilde de gemeente het karakter van 
het centrale plein vergroten en spelen, 
bewegen en ontmoeten in de openbare 
ruimte stimuleren. Het speelobject is in 
2016 geplaatst.

Samenwerking 
BTL heeft samen met ELLEN BROUWERS 
designing art uit Oisterwijk het winnende 
ontwerp ‘Landrug’ gemaakt. Landrug is 
geïnspireerd op de vorm van het eiland 
Schouwen-Duiveland en heeft een 
multifunctioneel karakter. “Waar binnen 
sporten zoals turnen en tennis in een vast 
kader worden beoefend, spelen kinderen 

buiten vanuit eigen interesse”, vertelt 
Richard Hereijgers, tuin- en landschapsar-
chitect bij BTL Advies.

Door de samenwerking met ELLEN 
BROUWERS is Landrug een echte copro-
ductie; de tuin- en landschapsarchitecten 
van BTL Advies hebben beeldend kunste-
naar Brouwers binnen het ontwerpproces 
van Landrug intensief betrokken. Het 
ontwerp en de realisatie van de glaswand 
is van de hand van Brouwers. De esthe-
tische begeleiding tijdens de productie 
van het kunst/speelobject is gezamenlijk 
opgepakt.

Realisatie 
BTL Realisatie was als hoofdaannemer 
verantwoordelijk voor de aanleg van dit 
unieke object. Landrug is in een werk-
plaats vervaardigd uit duurzame en on-
derhoudsarme materialen. BTL Realisatie 
verzorgde de plaatsing van het speelob-
ject, de bijbehorende valondergronden, 
de aanpassing van de bestrating op 

het plein en de kunstgrasbekleding van 
Fivestargrass.

Toegevoegde waarde 
In juni 2016 is Landrug geopend door 
wethouder Van den Berg en leerlingen 
van de Theo Thijssenschool. Een jaar na 
de opening maken kinderen nog steeds 
enthousiast gebruik van het speelobject. 
Laco sportcentrum Schouwen-Duiveland: 
“Kinderen die bij ons komen sporten of 
zwemmen en moeten wachten op hun 
ouders of de juf of meester gaan vaak 
naar Landrug om daar te klimmen, te 
klauteren of te glijden. De buitenruime 
van het sportcomplex én de openbare 
ruimte van de gemeente hebben hier-
door dus zeker meer waarde gekregen.”
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DE VORM VAN SCHOUWEN-

DUIVELAND FUNGEERDE ALS 

INSPIRATIE VOOR EEN SPEELOBJECT.

SPECIFICATIES

•   Gebruikte materialen:  
rubber, kunstgras, polyester,  
glas en EPS

•   Afmetingen speelobject: 
L:11,5 m, B: 5 m, H: 3,5 m

•   Afmetingen glaswand: 
L: 3 meter, B: 1,20 meter

•   Kleurgebruik: kleuren refereren 
aan het landschap van Schouwen-
Duiveland: blauw van het water, 
kunstgras (groen) van de weides, 
zandkleur van het strand

•     Type valondergrond: 
insitu-rubbervloer van EPDM-
rubbergranulaat


