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Speeltuinen  
Den Hoorn en Schipluiden 
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Den Hoorn-midden 
Dichtbij locaties Warmoesland en Oranje Nassauplein 
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A – Rode speeltuin 
 
Kleine, afgelegen speeltuin op loopafstand van het Warmoesland. 
 
Locatie: Molenwerf 
Leeftijd: 0 -12 jaar 
Grootte: klein 
Bereikbaarheid: bereikbaar met bakfiets en Stint, minder praktisch met de bus 
Aanwezig: mandschommel, klimtoestel met glijbaan 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: deels 
Ondergrond: rubberen tegels, stoeptegels 
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B – Koolveld 
 
Nieuwe speeltuin in de buurt van locatie Warmoesland. Niet heel uitgebreid, maar 
goed aan te lopen, ook met de allerkleinsten.  
 
Locatie: Koolveld 

Leeftijd: 0 – 8 jaar 

Grootte: klein 

Bereikbaarheid: op loopafstand van het Warmoesland, ook goed bereikbaar per Stint of 
fiets 

Aanwezig: duikelrek, speeltoestel met glijbaan, hangbrug en klimdingen 

Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 

Omheind?: ja, ligt ook in een rustige buurt 

Ondergrond: speeltegels, gras 
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C – Warmoesland 
 
Kleine speeltuin op een steenworp van locatie Warmoesland. De natuurspeeltuin bij 
locatie Warmoesland is tijdens opvanguren beschikbaar voor Kickerkinderen van de 
andere locaties (in overleg met medewerkers van locatie Warmoesland). 
 
Locatie: Oranjelaan, grenzend aan Warmoesland 
Leeftijd: 4 – 12 jaar 
Grootte: klein tot middelgroot  
Bereikbaarheid: naast locatie Warmoesland parkeergelegenheid voor alles aanwezig 
Aanwezig: klimtoestel, duikelrek, schommels, voetbalveldje, pingpongtafel  
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: deels 
Ondergrond: gras, stoeptegels 
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D - De Geiten 
 
Op 100 meter van het Warmoesland. Prima speeltuin met voor ieder wat wils; 
speeltoestellen, een voetbalkooi en een kinderboerderij. 
 
Locatie: tussen Oranjelaan en Weideland 
Leeftijd: 0 -12 jaar 
Grootte: middelgroot - groot 
Bereikbaarheid: dicht bij locaties Warmoesland en Oranje Nassauplein, 
parkeergelegenheid voor alles aanwezig 
Aanwezig: voetbalkooi, kinderboerderij met geiten en kippen, schommels, 
klimtoestellen, wip 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: ja 
Ondergrond: gras, rubberen tegels 
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E – Verstopte speeltuin 
 
Niet de grootste en best bereikbare speeltuin, maar wel lekker rustig, en afgesloten van 
de wegen.  
 
Locatie: tussen de huizen van Fluitekruid en Kaasjeskruid 
Leeftijd: 0 -12 jaar 
Grootte: middelgroot 
Bereikbaarheid: alleen lopend, parkeergelegenheid op ong. 100 meter 
Aanwezig: speelhuisje, schommels, klimtoestel met glijbaan, pingpongtafel  
Bankje en prullenbak aanwezig?: nee 
Omheind?: nee (wel omringd door huizen, geen verkeer) 
Ondergrond: stoeptegels, rubberen tegels 
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F – Kruidenspeeltuin  
 
Kleine speeltuin, met een prima voetbalveldje ernaast (kijk wel uit voor hondenpoep 
en wegrollende ballen). Plastic tractor niet inbegrepen.  
 
Locatie: Kaasjeskruid 
Leeftijd: 4 – 12 jaar 
Grootte: klein 
Bereikbaarheid: parkeergelegenheid voor alles in de buurt 
Aanwezig: klimrek, mandschommel, grasveld 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: nee 
Ondergrond: rubberen tegels, stoeptegels 
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G – Jurriaans speeltuin 
 
Genoemd naar één van de twee makers van dit overzicht. Dicht bij locatie 
Warmoesland en Oranje Nassauplein; klein, maar rustig, met een trapveldje ernaast.  
 
Locatie: Prins Claussingel (tussen Willem de Zwijgerlaan en Prins Hendriklaan) 
Leeftijd: 0 – 12 jaar 
Grootte: klein 
Bereikbaarheid: parkeergelegenheid voor alles in de buurt 
Aanwezig: klimrek, evenwichtsbalk, paddenstoelen, glijbaan, grasveld 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: nee (geen verkeer direct aan de speeltuin) 
Ondergrond: rubberen tegels, stoeptegels 
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H – Bejaardenspeeltuin 
 
Direct naast bejaardenhuis de Kickerthoek gelegen, vandaar de naam. Niet de leukste 
locatie, maar wel lekker rustig. 
 
Locatie: Alexanderhof, naast de Kickerthoek 
Leeftijd: 0 -12 jaar 
Grootte: klein 
Bereikbaarheid: parkeerplaats voor alles  in de buurt 
Aanwezig: wip, wipkip, mandschommel 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: nee (geen verkeer direct aan de speeltuin) 
Ondergrond: rubberen tegels 
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I – Stomste speeltuin van Den Hoorn 
 
Meer dan een wipkip en een wip is het niet; verder geen bankje, geen prullenbak of wat 
dan ook. Dicht bij de bibliotheek, maar dat is het dan ook wel.  
 
Locatie: Koningin Wilhelminalaan, aan de kant van de bibliotheek 
Leeftijd: 0 -4 jaar 
Grootte: heel klein  
Bereikbaarheid: parkeerplaats voor bakfiets en Stint in de buurt 
Aanwezig: wip, wipkip 
Bankje en prullenbak aanwezig?: nee 
Omheind?: nee 
Ondergrond: gras 
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J – Gele speeltuin 
 
Hij is al een paar jaar niet volledig geel meer, maar dit blijft een prima speeltuin. 
Centraal gelegen, op twee blokken van het Oranje Nassauplein, met een groot aantal 
speeltoestellen en meerdere bankjes. Wel is het er vaak druk, vooral in de zomer. 
 
Locatie: kruising Prinses Irenelaan en Prinses Beatrixstraat 
Leeftijd: 0 -12 jaar 
Grootte: groot 
Bereikbaarheid: parkeerplaats voor bakfiets en Stint, parkeren met bus lastig. Dichtbij 
locatie Beatrixlaan 
Aanwezig: klimtoestellen, schommels, wipkip, duikelrek, glijbanen, pingpongtafel, 
evenwichtsbalk 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: ja 
Ondergrond: rubberen tegels, stoeptegels 
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K – Hoornbloem 
 
Klein speeltuintje, recht tegenover de Hoornbloem. Hij is omheind, maar kijk toch uit 
met auto’s en jeu-de-boulende oude bokken. 
 
Locatie: Julianaplein, tegenover de Hoornbloem 
Leeftijd: 0 -12 jaar 
Grootte: klein 
Bereikbaarheid: parkeerplaats voor alles in de buurt 
Aanwezig: draaiapparaat, pingpongtafel, wipkip, glijbaan 
Bankje en prullenbak aanwezig?: net buiten de omheining 
Omheind?: ja (let op met drukke weg ernaast) 
Ondergrond: stoeptegels, rubberen tegels 
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Park en Dijkshoornseweg en omgeving 
Bij geen locatie écht in de buurt, maar in veel gevallen het 

omfietsen waard 
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L – De heuvels 
 
Ideale locatie om flink rond te rennen, kikkervisjes te vangen en verstoppertje te 
spelen. Sommige van de zes heuvels staan vol met brandnetels, maar verder is het een 
prima, autovrije locatie.  
 
Locatie: in het park, op het eiland grenzend aan de Voordijkshoorn 
Leeftijd: 4 – 12 jaar (vooral voor oudere kinderen) 
Grootte: groot 
Bereikbaarheid: alleen lopend, parkeerplaats rondom het park aanwezig 
Aanwezig: zes heuvels en een vijver; heuvels zijn zeer geschikt voor bijv. tikspellen en 
verstoppertje, vijver zit vol met kikkervisjes/kikkers 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: nee (maar er is geen autoverkeer en weinig fietsverkeer in het park) 
Ondergrond: gras, schelpenpaden 
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M – Kinderboerderij park 
 
Kinderboerderij met onder andere geiten, kippen en pauwen. Goed te combineren met 
andere speeltuinen in de buurt.  
 
Locatie: in het park, in het deel grenzend aan Delft 
Leeftijd: 0 – 12 jaar (vooral voor kleintjes leuk) 
Grootte: klein 
Bereikbaarheid: prima met bakfiets en Stint, geen parkeergelegenheid voor bus 
Aanwezig: kinderboerderij met o.a. geiten en pauwen, klimboom in de buurt 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: nee (maar geen autoverkeer en weinig fietsverkeer in de buurt) 
Ondergrond: stoeptegels, gras 
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N – De heuveltjes 
 
Asfalt heuveltjes om op te skaten, met daarnaast het mooiste voetbalveld van Den 
Hoorn, met doelpalen en al. 
 
Locatie: in het park, in het deel grenzend aan Delft 
Leeftijd: 4 – 12 jaar (vooral voor oudere kinderen) 
Grootte: groot 
Bereikbaarheid: bereikbaar met bakfiets en Stint, geen parkeerplaats voor bus 
Aanwezig: asfalt heuveltjes (voor bijv. skaten of fietsen), groot grasveld met goaltjes, 
lange sprintbaan 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: nee (maar geen autoverkeer en weinig fietsverkeer) 
Ondergrond: asfalt (uitkijken met vallen), gras 
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O – Grindjesspeeltuin 
 
Flinke speeltuin met een grote variatie aan klimtoestellen. Voldoende fietsrekken voor 
een flinke groep. Wel is dit een drukke speeltuin, zeker in de zomer. 
 
Locatie: in het park (grenzend aan Delft) 
Leeftijd: 4-12 jaar 
Grootte: groot 
Bereikbaarheid: bereikbaar met bakfiets en Stint, geen parkeerplaats voor bus 
Aanwezig: zandbak, schommels, glijbaan, wip, wipkip, klimtoestellen (meerdere) 
draaischotel 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja  
Omheind?: ja 
Ondergrond: grind 
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P – Hoornsemeer 
 
Een meer is misschien een groot woord, maar bij deze pas aangelegde plas valt een 
hoop te ontdekken. De eilandjes zijn met elkaar verbonden met bruggetjes en een 
soort sleeppontje, dus zeker met mooi weer is het de moeite om hier het water op te 
zoeken.  
 
Locatie: net achter de Laan van Groenewegen 

Leeftijd: 4 – 12 jaar  
Grootte: groot 

Bereikbaarheid: goed bereikbaar met Stint en fiets 

Aanwezig: wandelpad rond het meertje, bruggetjes, trekpont 

Bankje en prullenbak aanwezig?: nee 

Omheind?: nee (nu de wijk ernaast nog in aanbouw is rijdt er soms nog bouwverkeer, 
maar waarschijnlijk wordt dit later een stuk minder) 

Ondergrond: gras, wandelpad, water 

 

 
  



www.kickertje.nl – speeltuinenoverzicht juli 2016 

Q – Moermantuinen 
 
Iets voorbij het meertje ligt ook deze nieuwe, rustige speeltuin. De trampoline op de 
foto is helaas van mensen uit de buurt.  
 
Locatie: Moermantuinen, in de buurt van de Laan van Groenewegen 

Leeftijd: 4 – 12 jaar 

Grootte: middelgroot 

Bereikbaarheid: goed bereikbaar per fiets of Stint 

Aanwezig: klimrek, schommels 

Bankje en prullenbak aanwezig?: nee 

Omheind?: nee, maar de speeltuin grenst niet aan de weg 

Ondergrond: stoeptegels, speeltegels, gras 
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R – De bouw 
 
Een aantal jaar geleden nog vol met kassen, nu juist heel erg ruim met een flink 
voetbalveld. Dicht bij locatie Het Lint, maar de buurt is niet erg gezellig, vooral door 
de drukke weg waar de speeltuin aan grenst. 
 
Locatie: Broederstiende 
Leeftijd: 4 – 12 jaar 
Grootte: middelgroot 
Bereikbaarheid: parkeerplaats voor alles in de buurt 
Aanwezig: mandschommel, glijbaan, klimrek, voetbalveld 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: nee 
Ondergrond: gras, stoeptegels 
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S – Vrouw Rijssensloot 
 
Nieuwe speeltuin in de buurt van locatie Het Lint, in een rustige buurt. 
 
Locatie: aan de achterkant van de Vrouw Rijssensloot 

Leeftijd: 0 – 8 jaar 

Grootte: middelgroot 

Bereikbaarheid: dichtbij Het Lint, bereikbaar via Stint of fiets 

Aanwezig: glijbaan, klimtoestellen, wipkip 

Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 

Omheind?: grotendeels, ligt niet aan een drukke straat 

Ondergrond: speeltegels, gras, wandelpad 
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S2 – Klimspeeltuin 
 
Behalve het grote klimrek is hier niet zo veel te beleven, maar wie van klimmen houdt 
zit hier wel goed. 
 
Locatie: tussen de Leehoeve en Lookwatering 

Leeftijd: 4 – 12 jaar 

Grootte: middelgroot 

Bereikbaarheid: in de buurt van Het Lint, goed te bereiken met Stint of fiets 

Aanwezig: uitgebreid klimrek 

Bankje en prullenbak aanwezig?: nee  
Omheind?: soort van (grenst alleen aan een fietspad, en er is een soort scheiding) 

Ondergrond: gras, zand 
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T – Jochems speeltuin 
 
De tweede speeltuin genoemd naar de makers van dit overzicht. Afgesloten van drukke 
wegen, met een mooi voetbalveldje en aardig wat speeltoestellen. Ligt op een prima 
bereikbare afstand van alle Kickerlocaties in Den Hoorn.  
 
Locatie: Dotterbloem 
Leeftijd: 4 – 12 jaar 
Grootte: middelgroot 
Bereikbaarheid: parkeerplaats voor alles in de buurt 
Aanwezig: schommels, klimtoestellen, klimmuur, pingpongtafel, voetbalveld 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: deels (geen drukke wegen in de buurt) 
Ondergrond: rubberen tegels, stoeptegels, gras  
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T2 – Kleine speeltuin 
 
Direct tegenover Jochems speeltuin. Niet de meest spectaculaire speeltuin, maar 
meestal wel lekker rustig. Vooral voor de allerjongsten. 
 
Locatie: Dotterbloem 
Leeftijd: 0 – 4 jaar 
Grootte: klein 
Bereikbaarheid: parkeerplaats voor alles in de buurt 
Aanwezig: paddenstoelen, klimtoestel met glijbaan, wipkippen 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: deels (geen drukke wegen in de buurt) 
Ondergrond: rubberen tegels, stoeptegels 
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Appels en Peren 
In de wijk achter locatie Het Lint 
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U – Lange speeltuin 
 
Grote, langgerekte speeltuin, uitgestrekt door vrijwel de hele wijk. Speeltoestellen zijn 
er zowel voor de allerjongsten als voor de oudere groepen, met onder andere grote 
schommels, een voetbalkooi, en één van de twee speeltuinen in Den Hoorn met twee 
basketbalhoops. 
 
Locatie: Mirabel (o.a. grenzend aan Juttepeer, Goudappel en Bellefleur) 
Leeftijd: 0 – 12 jaar 
Grootte: groot  
Bereikbaarheid: op loopafstand van locatie Het Lint, bereikbaar met bakfiets en Stint 
Aanwezig: schommels (groot en klein), klimtoestellen, glijbaan, klimmuur, 
mandschommel, pingpongtafel, duikelrek, voetbalveld met goals en basketbalhoops, 
haasje-overpaaltjes  
Bankje en prullenbak aanwezig?: meerdere, verspreid over de lengte van de speeltuin 
Omheind?: deels (weinig verkeer in de buurt, voornamelijk voetgangersgebied) 
Ondergrond: gras, stoeptegels, rubberen tegels 
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V – Achterdijkshoorn 
 
Nieuwe speeltuin met veel klimobjecten, dicht bij locatie Het Lint. 
 
Locatie: naast de Achterdijkshoorn en achter het Sionsland 

Leeftijd: 6 – 12 jaar 

Grootte: groot 

Bereikbaarheid: op loopafstand van locatie Het Lint, met in de buurt parkeerplaats 
voor auto’s en fietsen 

Aanwezig: groot aanbod aan klimobjecten 

Bankje en prullenbak aanwezig?: ja (niet op de foto zichtbaar) 

Omheind?: deels (grenst voor een deel aan een rustig pad, verder omheind) 

Ondergrond: gras 
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Kerk- en Molenwijk 
Aan de overkant van het water 
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W – Zuydmaatje  
 
Kinderboerderij met daarbij een flink aantal speeltoestellen. Aan de overkant van het 
fietspad is ook nog een voetbalkooi met daarin twee basketbalhoops. 
 
Locatie: Tegen de sportvelden (SV Den Hoorn, DIOS, etc.) aan 
Leeftijd: 0 – 12 jaar 
Grootte: groot 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar met bakfiets en Stint, lastig met bus (parkeren bij de 
sportvelden is mogelijk), op redelijke afstand van alle locaties 
Aanwezig: wipkippen, schommels, wip, duikelrekken, klimtoestel, pingpongtafel, 
voetbalkooi met basketbalhoops, Kinderboerderij Zuydmaatje 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: ja 
Ondergrond: gras, stoeptegels, rubberen tegels 
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X – Zonnespeeltuin 
 
De kans dat je de speeltuin moet delen met kinderen uit de buurt of een groep van Zon 
bestaat, maar dat neemt niet weg dat dit een prima speeltuin is, dicht bij de kerk. 
 
Locatie: recht tegenover Zon 
Leeftijd: 4 – 12 jaar 
Grootte: klein - middelgroot 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar met bakfiets en Stint, parkeerplaatsen aanwezig bij de 
kerk 
Aanwezig: mandschommel, groot klimtoestel met glijbaan, wipkip, grasveld 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: deels (afgeschermd van het fietspad ernaast) 
Ondergrond: tegels, gras, rubberen tegels 
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Y – Dwarshaven 
 
Uitgerekte speeltuin met aangrenzend een groot grasveld, in een rustige omgeving. 
 
Locatie: verspreid over de lengte van de Dwarshaven 
Leeftijd: 4 – 12 jaar 
Grootte: middelgroot - groot 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar met bakfiets en Stint, parkeergelegenheid bus is 
beperkt 
Aanwezig: schommels, uitgebreide klimtoestellen, pingpongtafel, groot grasveld, 
duikelrek 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: deels (afgeschermd van de weg ernaast) 
Ondergrond: gras, tegels, rubberen tegels 
 

 
 
  



www.kickertje.nl – speeltuinenoverzicht juli 2016 

Z – Molenspeeltuin 
 
Eén van de grotere speeltuinen bij Den Hoorn in de buurt, verspreid over de volledige 
Molenweide. Volledig autovrij, met een flink aantal speeltoestellen en ruimte om rond 
te rennen. 
 
Locatie: verspreid over de lengte van de Molenweide 
Leeftijd: 0 – 12 jaar 
Grootte: groot 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar met bakfiets en Stint, moeilijker bereikbaar met bus 
(weinig parkeergelegenheid) 
Aanwezig: klimtoestellen met glijbaan, evenwichtsbalken, schommels, duikelrekken, 
draaidingen  
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: nee (maar gelegen in een autovrije zone) 
Ondergrond: tegels, gras, zand 
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Schipluiden-Noord 
In de buurt van locatie Tiendweg 
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A – Westlander 
 
Prima speeltuin, op een kleine afstand van locatie Tiendweg.  
 
Locatie: op de kruising Westlander en Schouw 
Leeftijd: 4 – 12 jaar 
Grootte: klein 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar per bakfiets en Stint, zeer beperkte parkeerplaats voor 
bus 
Aanwezig: uitgebreid klimtoestel met glijbaan, schommels, wipkip 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja  
Omheind?: deels (afgesloten van de weg) 
Ondergrond: tegels, rubberen tegels 
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B – Praam  
 
Klein speeltuintje verstopt in de buurt van de Westlander en de Schouw. Niet de meest 
gezellige omgeving, maar wel rustig, en dicht bij locatie LTC.  
 
Locatie: Praam  
Leeftijd: 4 – 12 jaar 

Grootte: klein 

Bereikbaarheid: op loopafstand van LTC, ook bereikbaar per Stint en fiets, en eventueel 
met de bus 

Aanwezig: grote schommel, klimrek, tafeltennistafel 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 

Omheind?: ja 

Ondergrond: stoeptegels, rubberen tegels 
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C – Boeiende speeltuin 
 
Stiekem niet heel boeiend, maar wel afgesloten van drukke wegen. Lekker rustig, 
vooral voor de allerkleinsten. 
 
Locatie: Boeier (tussen Tjalk en Westlander in) 
Leeftijd: 0 -4 jaar 
Grootte: klein 
Bereikbaarheid: bereikbaar per bakfiets en Stint, weinig parkeerplaats in de buurt 
Aanwezig: speelhuisje, wipkip, lage glijbanen 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja  
Omheind?: nee, maar grenst niet aan de weg 
Ondergrond: tegels, rubberen tegels 
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D – Kaag 
 
Mooie speeltuin, en grenst alleen aan de rustige Kaag. Veel gras, een picknicktafel, en 
bomen om ’s zomers in de schaduw te zitten. 
 
Locatie: Kaag 
Leeftijd: 4 – 12 jaar 
Grootte: middelgroot 
Bereikbaarheid: bereikbaar per bakfiets en Stint, zeer beperkte parkeerruimte in de 
buurt 
Aanwezig: glijbaan, wipkip, duikelrekken, schommels, mandschommel, klimtoestel, 
picknicktafel 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: deels (grenst niet aan een drukke weg) 
Ondergrond: gras, rubberen tegels, tegels 
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E – Bootverhuur 
 
Geen speeltuin, maar de kanoverhuur bij Total Langstraat is zeker in de zomer een 
uitstapje waard. Achteraf iets eten of drinken bij Total behoort ook tot de 
mogelijkheden. 
 
Locatie: aan de Dorpstraat, bij Total Langstraat 
Leeftijd: 8 – 12 jaar 
Grootte: n.v.t. 
Bereikbaarheid: bereikbaar met bakfiets en Stint, weinig parkeerplaatsen in de buurt 
Aanwezig: bootverhuur 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja, eten bij Total is ook mogelijk 
Omheind?: nee 
Ondergrond: water 
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Vlaardingsekade en omstreken 
In de buurt van locatie Burg. Van Gentsingel 

 

 
 
  



www.kickertje.nl – speeltuinenoverzicht juli 2016 

F – Vlaardingsekade 
 
Aan het einde van de Vlaardingsekade. Mooi afgesloten met veel groen in en rond de 
speeltuin, op loopafstand van locatie Burg. Van Gentsingel.  
 
Locatie: op het kruispunt van de Vlaardingsekade en Burgemeester Van Gentsingel 
Leeftijd: 0 – 12 jaar 
Grootte: middelgroot 
Bereikbaarheid: redelijk bereikbaar per bakfiets en Stint, weinig parkeerruimte op de 
buurt. Op loopafstand van locatie Burg. Van Gentsingel 
Aanwezig: schommels, speelhuisje, draaidingen, duikelrekken, klimtoestellen, glijbaan 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja  
Omheind?: nee, maar grenst niet aan drukke wegen 
Ondergrond: gras, rubberen tegels, houtsnippers 
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G – Windrecht 
 
Grenzend aan het water met uitzicht op de molen. Heel veel is er niet te beleven, maar 
de speeltuin is dicht bij locatie Burg. Van Gentsingel, en er is veel ruimte om 
bijvoorbeeld tikkertje te spelen. 
 
Locatie: langs het Windrecht, grenst aan de Vlaardingsekade 
Leeftijd: 6 – 12 jaar 
Grootte: klein - middelgroot 
Bereikbaarheid: goed bereikbaar met bakfiets en Stint, op loopafstand van locatie Burg. 
Van Gentsingel  
Aanwezig: duikelrekken, klimrekken, pingpongtafel 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: nee 
Ondergrond: tegels, gras, rubberen tegels 
 

 
  



www.kickertje.nl – speeltuinenoverzicht juli 2016 

H – Minispeeltuin 
 
Het is even zoeken, maar dan heb je wel een heerlijk rustige speeltuin, dicht bij locatie 
Burg. Van Gentsingel. Heel veel is er niet te doen, maar voor de jongste groepen is het 
hier prima uit te houden. 
 
Locatie: aan het einde van Korenmaat 
Leeftijd: 0 – 6 jaar 
Grootte: klein 
Bereikbaarheid: bereikbaar met bakfiets en Stint, op loopafstand van locatie Burg. Van 
Gentsingel 
Aanwezig: schommels, wip, glijbaan 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja (2 bankjes, waarvan een in de zon en een in de 
schadum). 
Omheind?: nee, maar grenst niet aan een weg 
Ondergrond: tegels, rubberen tegels 
 

 
  



www.kickertje.nl – speeltuinenoverzicht juli 2016 

I – Ark 
 
De omgeving is niet heel spectaculair, maar deze speeltuin, direct naast De Ark, is één 
van de weinige in Den Hoorn en Schipluiden met een ronde pingpongtafel (ideaal voor 
rondje om de tafel).  
 
Locatie: Burgemeester Musquetiersingel, naast De Ark 
Leeftijd: 6 – 12 jaar 
Grootte: middelgroot 
Bereikbaarheid: bereikbaar met bakfiets en Stint, weinig parkeerruimte in de buurt 
Aanwezig: schommels, pingpongtafel, duikelrekken 
Bankje en prullenbak aanwezig?: bankje wel, prullenbak niet 
Omheind?: ja 
Ondergrond: tegels, rubberen tegels 
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Holierhoek 
In de buurt van locatie Burg. Van Gentsingel 
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J – Holierhoek 
 
Grote speeltuin, met onder andere een voetbalkooi (met gras), basketbalveld met twee 
hoops, een tafeltennistafel en een aantal klimtoestellen. Direct naast de 
kinderboerderij, en dicht bij de Burg. Van Gentsingel. Per juli 2016 is het voetbalveld 
volledig vernieuwd, dus zeker de moeite waard om een keer te bekijken! 
 
Locatie: Holierhoek, grenzend aan de Zouteveenseweg 
Leeftijd: 4 – 12 jaar 
Grootte: groot 
Bereikbaarheid: goed te bereiken met bakfiets en Stint, op loopafstand van locatie 
Burg. Van Gentsingel 
Aanwezig: pingpongtafel, meerdere klimtoestellen, basketbalveld, voetbalveld, 
schommel, mandschommel, wip 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: deels 
Ondergrond: gras, rubberen tegels, tegels 
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K – Kinderboerderij Schipluiden 
 
Grenzend aan de Holierhoek, en lekker dicht bij de Burg. Van Gentsingel. Recht naast 
de grote speeltuin aan de Holierhoek. 
 
Locatie: Holierhoek 
Leeftijd: 0 – 12 jaar 
Grootte: middelgroot 
Bereikbaarheid: goed te bereiken met bakfiets en Stint, op loopafstand van locatie 
Burg. Van Gentsingel 
Aanwezig: kinderboerderij 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: ja 
Ondergrond: tegels, gras 
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L – Schaatsbaan (IJsclub Vlietland) 
 
Zoals de naam al doet vermoeden; de schaatsbaan. ’s Zomers een weiland met schapen 
en paarden. In de winter een bijzonder populaire schaatsbaan. Zodra het koud wordt, 
laten ze het weiland vol water lopen. 
 
Locatie: bereikbaar via Zouteveenseweg 
Leeftijd: 6 – 12 jaar 
Grootte: groot 
Bereikbaarheid: goed te bereiken met bakfiets en Stint, de bus kan in de nabije 
omgeving geparkeerd worden. 
Aanwezig: schaatsbaan (alleen ’s winters) 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: nee 
Ondergrond: ijs 
 
Openingstijden (alleen wanneer er ijs ligt): 10.00-17.00 uur  
 
Ga je tijdens opvangtijd met de kinderen naar de ijsbaan, overleg dan met Marlies 
Wenneker, Marlies is penningmeester bij de IJsclub en administratief medewerker bij ’t 
Kickertje, mogelijk is er te onderhandelen over een gratis warme chocolademelk voor 
de kinderen! 
 

 
 



www.kickertje.nl – speeltuinenoverzicht juli 2016 

 
 

Keenenburg 
Halverwege locaties Tiendweg en Burg. Van Gentsingel 

 

 
 
  



www.kickertje.nl – speeltuinenoverzicht juli 2016 

M – Otto van Egmondlaan 
 
Geen hele spannende speeltuin, maar lekker rustig en goed verstopt. 
 
Locatie: Otto van Egmondlaan 

Leeftijd: 0 – 4 jaar 

Grootte: klein 

Bereikbaarheid: bereikbaar per Stint, fiets of bus 

Aanwezig: speelhuisje, wipkip, evenwichtstoestel  
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja  
Omheind?: nee (grenst aan de parkeerplaats, maar de straat zelf is erg rustig) 

Ondergrond: speeltegels, stoeptegels in de buurt 
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N – Stomste speeltuin van Schipluiden 
 
Zoals Den Hoorn een stomste speeltuin heeft, heeft Schipluiden er ook één. Deze, met 
slechts 3 wipkippen, is niet echt de moeite waard. 
 
Locatie: Besten van Brienenstraat 
Leeftijd: 0 – 6 jaar 
Grootte: klein 
Bereikbaarheid: bereikbaar per bakfiets en Stint, weinig parkeerruimte in de buurt 
Aanwezig: 3 wipkippen 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja  
Omheind?: nee 
Ondergrond: rubberen tegels 
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O – Agnes Croesinklaan 
 
Prima speeltuin aan de Agnes Croesinklaan; weinig bijzondere speeltoestellen, maar 
wel redelijk dichtbij locatie Tiendweg. 
 
Locatie: Agnes Croesinklaan 
Leeftijd: 6 – 12 jaar 
Grootte: middelgroot 
Bereikbaarheid: bereikbaar per bakfiets en Stint, weinig parkeerruimte in de buurt 
Aanwezig: groot klimtoestel met glijbaan, wipkip, schommels, pingpongtafel, 
duikelrekken 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 
Omheind?: deels 
Ondergrond: tegels, rubberen tegels 
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P – Pannakooi  
 
Meer dan een basketbalhoop en een pannakooi is het niet, maar dit is wel de enige 
pannakooi in Den Hoorn en Schipluiden. 
 
Locatie: Kasteellaan 
Leeftijd: 8 – 12 jaar 
Grootte: middelgroot 
Bereikbaarheid: bereikbaar per fiets, weinig parkeerruimte in de buurt 
Aanwezig: voetbalkooi voor pannavoetbal, basketbalhoop 
Bankje en prullenbak aanwezig?: ja  
Omheind?: deels 
Ondergrond: tegels 
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Q – Trapveldje 
 
Loop het parkeerterrein van locatie Tiendweg af en je bent er al. Mooi voetbalveld met 
echt gras en echte goals. 
 
Locatie: aan de Tramkade, naast VV Schipluiden 
Leeftijd: 6 – 12 jaar 
Grootte: middelgroot 
Bereikbaarheid: bereikbaar per bakfiets en Stint, veel parkeergelegenheid bij VV 
Schipluiden, op loopafstand van locatie Tiendweg 
Aanwezig: voetbalveld met goals 
Bankje en prullenbak aanwezig?: nee  
Omheind?: ja 
Ondergrond: gras 
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Buiten Den Hoorn en Schipluiden 
Niet het makkelijkst bereikbaar, maar wel de moeite  

van het bezoeken waard 
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A – Kerkpolder 
 
Tussen Den Hoorn en Schipluiden ligt de Kerkpolder, een uitgebreid recreatiegebied 
met veel verschillende mogelijkheden. Er zijn geen speeltuinen binnen het gebied, 
maar wel grote open velden om bijvoorbeeld op te voetballen (en om ’s winters op te 
schaatsen!) en stukken bos om door te wandelen en te ontdekken. Zwembad 
Kerkpolder is hier ook in de buurt.  
 
Locatie: achter de sportvelden van Den Hoorn, in de richting van Schipluiden 

Leeftijd: 4 – 12 jaar (zeker voor de wat oudere kinderen aan te raden) 

Grootte: zeer groot 

Bereikbaarheid: goed aan te rijden met de bus of de Stint, ook op de fiets goed 
bereikbaar 

Aanwezig: open velden, bos, meertjes, het zwembad en in de winter een schaatsbaan 

Bankje en prullenbak aanwezig?: ja, meerdere 

Omheind?: niet overal, maar binnen een groot deel van de Kerkpolder mogen geen 
auto’s komen 

Ondergrond: gras, bos, wandelpaden 
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B – Waterzuivering 
 
Richting Rijswijk ligt één van de grootste waterzuiveringsinstallaties van Den Hoorn. 
Er is geen echte speelplek in de buurt, maar om de waterzuivering heen ligt een mooi 
pad van ongeveer twee kilometer lang, met onderweg informatie over hoe de 
waterzuivering nu eigenlijk werkt. Leuk voor een leerzame wandeling net buiten Den 
Hoorn. 
 
Locatie: het makkelijkst bereikbaar via de Noordhoornseweg, tussen Den Hoorn en 
Sion in 

Leeftijd: 8 – 12 jaar 

Grootte: zeer groot 

Bereikbaarheid: beperkte parkeerruimte voor de bus in de buurt, goed bereikbaar met 
de Stint of op de fiets 

Aanwezig: wandelpad, informatie over de waterzuivering 

Bankje en prullenbak aanwezig?: ja 

Omheind?: ja (grenst nergens aan de autoweg) 

Ondergrond: gras, stenen pad 

 

 


