
©Daglicht &Vorm Lightarchitecture  &  IPV DELFT 

rteunissen@luna.nl    

 

SPEELVELDEN Heijkerveld Slinge Rotterdam  

 

Het park, speelveld Heijkerveld op Slinge, naar een ontwerp 

van Saskia Botenberg is klaar. Daglicht en Vorm en IPV Delft 

hebben samen het lichtdesign toegevoegd. Al langer is de 

wens van opdrachtgevers openbare ruimte in sociale 

toegankelijkheid breder te onderzoeken en vorm te geven. 

We bedanken Angelique Nossent hiervoor als begeleidend 

vormgeefster. We bedanken de stichting Accor en haar 

opdrachtgevers, dat we dit hebben kunnen realiseren.  

In een, in diepte en hoogte gaand landschap worden 

diverse speel accommodaties geïntegreerd. Met meer 

functies en gebruikers is een speelplek ontstaan voor de 

jeugd en een ontmoetingsplek voor de buurt.  

Het lichtconcept voegt in de avond een eigen beleving toe. 
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Dit lichtconcept is vertaald in een Friso Kramer straatverlichting 
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Lichtbeeld  

Contrasten tekenen patronen op de paden, de objecten en het speelveld. Het licht creëert 

een vriendelijke ambiance en refereert naar water en schaduwval van bomen. Wat donker 

lijkt op afstand geeft genoeg zicht dichtbij.  Het Clair Obscure achtige licht is niet verblindend 

waardoor men de omgeving goed blijft waarnemen. Naast het basis lichtniveau behoudt het 

oog rust en door het lichtspel wordt de ruimte vriendelijk en karaktervol ervaren.  
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