
1 De Omloop

Ga op avontuur in De Omloop! De Omloop is de grootste natuur-
speelplek in Diemen en geschikt voor jong en oud. Hier kun je 
slootje springen, vlot varen en op de kabelbaan. Ook zijn er 
genoeg bankjes om even lekker te genieten van de omgeving of 
een boekje te lezen.

Kennisvraag 
Op welke manieren kun je het water oversteken?

 1.                          

 2.                         

 3.                                   

Doe opdracht 
Kies een van deze mogelijkheden en steek het water over.

Kennisvraag 
Welke dieren lopen er op het grasveld naast het speelterrein?
0  paarden     0  schapen     0  koeien

Doe opdracht 
Tel hoeveel dieren er rondlopen.

Aantal:                                   

2 Johan Cruyff Court

Steek de brug over en kom sporten bij het Cruyff Court! 
In 2014 is het Cruyff Court in de Omloop geopend door de 
bekende voetballer Adam Maher. Jongeren kunnen hier sporten 
en bewegen. Naast het voetbalveld kan je ook fitnessoefeningen 
doen op de calisthenicstoestellen. Ook organiseren sportclubs 
sportactiviteiten zoals bootcamp. Kortom: het Cruyff Court is 
een leuke plek voor jong en oud.  

Kennisvraag 
Welke voetballer heeft dit Cruyff Court geopend?

 

Doe opdracht
Ren 2 rondjes om het veld. Heb je een bal meegenomen, maak 
dan 5 doelpunten.

3 Pampuszigt 

Aan de rand van Diemen Noord is de speelplek Pampuszigt. Er is 
een leuke kabelbaan en er zijn veel houten toestellen om op te 
klimmen en klauteren. Ook heb je kans dat je ’s zomers schapen 
kan tegenkomen, dus pas op! 

Kennisvraag 
Welke stad/dorp ligt er aan de overkant van het water?
0  Alkmaar     0  Amstelveen     0  Amsterdam     0  Aalsmeer

BONUS Kennisvraag 
Hoe heet het water aan de andere kant van de dijk?
0  De Rijn     0  De Amstel     0  het Amsterdam Rijnkanaal

Doe opdracht 
Roetsj met de kabelbaan naar beneden.

4 Houtbosch

Deze kleine maar leuke speelplek ligt achter het gezondheids-
centrum Diemen Noord. Ook hier kun je klimmen en klauteren 
op houten toestellen.  Hoe ver kom jij op het klimparcours? 

Kennisvraag 
Wat zit er in het gebouw naast deze speelplek? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
0  bibliotheek     0  dokter     0  tandarts     0  apotheek

Kennisvraag 
Welke sport kun je hier doen?
0  handbal     0  korfbal     0  voetbal

Doe opdracht 
Probeer met z’n tweetjes een wedstrijdje voetbal te doen in 
de pannakooi.

5 Kolgans

Kinderen en ouders in de buurt hebben samen invulling gegeven 
aan deze speelplek. Zo zijn er nu gras, keien en plekken om te 
zitten. Ook is er een glijbaan, een schommel, een klimrek en kun 
je hier terecht voor een lekker potje voetbal.  

Kennisvraag 
Welke dieren staan er op deze speelplek? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
0  kippen     0  schapen     0  geiten    
0  neushoorns     0  varkens

Doe opdracht 
Doe een paar oefeningen op het fitness apparaat en maak 10 kop
rollen op het duikelrek.

6 Argusvlinder

De plek de Argusvlinder is een grote speelplek in de buurt 
Vlindertuin. Deze speelplek is helemaal opgeknapt. Je kunt hier 
verschillende sporten en spellen doen. 

Kennisvraag  
Welke kleur heeft een Argusvlinder?
0  groen     0  zwart     0  geel     0  blauw

Doe opdracht
Probeer een paar rondjes op de draaischijf te draaien.

1 Van Markenplantsoen

Het van Markenplantsoen is een van de grootste speelplekken 
van Diemen! Je kunt hier allerlei leuke dingen doen, zoals 
schommelen, klimmen, van de glijbaan en nog veel meer. 
Naast speeltoestellen voor de jongere kinderen is er ook 
een skatebaan, voetbal- en basketbalveld. In het gebouwtje 
wordt door Stichting Welzijn Diemen allerlei leuke activiteiten 
georganiseerd voor de buurt. Dus kom een keer langs! 

Kennisvraag 
Wat is de naam van het gebouwtje?
0  de Ontmoeting     0  De Verbinding     0  De Schakel

Doe opdracht 
Aan de noordkant van het gebouwtje kun je een parcour doen. 
Probeer van de ene kant naar de andere te komen.
 
2 Blauwe Olifant

De Blauwe Olifant is een bijzonder speeltoestel dat al een hele 
geschiedenis achter de rug heeft. Sinds 1950 spelen kinderen 
met veel plezier op dit klimtoestel. Sinds dit voorjaar is de 
Blauwe Olifant benoemd tot gemeentelijk monument.

Kennisvraag 
In welk parkje staat de Blauwe Olifant?
0  Diemerpark     0  Nelson Mandela park      
0  Van Gemertplantsoen

Doe opdracht 
Klim in het rek en probeer van de achterkant naar de voorkant 
van de olifant te komen. 

3 Speelplek nabij Prins Bernhardhal

Naast de basisschool de Nieuwe Kring kun je deze mooie plek 
vinden. Vanaf het spannende bospaadje achter de school kun je bij 
deze plek komen. Op deze speelplek zijn veel houten klimtoestellen 
en kun je een heel parcours afleggen. Durf jij het aan? 

Kennisvraag 
Welke sport wordt er op dit verharde veld gespeeld? Wat is de 
naam van de vereniging?
0  hockey     0  korfbal     0  tennis     0  handbal

Clubnaam:                                    

Doe opdracht 
Klim in het rek en ga via de glijbaan naar beneden.
 

4 Kinderboerderij

Naast de sporthal kun je de kinderboerderij vinden. Er zijn hier 
veel dieren van konijnen tot pony’s. Voor de kleintjes zijn er ook 
speeltoestellen, fietsjes etc. waarmee ze kunnen spelen. Kom jij 
één van de dieren aaien? 

Kennisvraag 
Noem zoveel mogelijk dieren die je hier kunt vinden.

                                  

 

  

Doe opdracht 
Vraag aan de beheerder (als hij er is) of je mag helpen met een 
klusje of één van de dieren mag knuffelen.

5 Plantage de Sniep (hofje 3)

Hofje 3 is één van de 4 speelplekken in Plantage de Sniep Zuid. 
Er is hier van alles te doen. Er is een klein kunstgrasveldje en 
een dubbele kabelbaan. Als het warm is, kan er ook worden 
gespeeld met de waterpomp. Kortom: hier is genoeg avontuur te 
beleven voor jong en oud. 

Kennisvraag 
Wat is het thema van deze speelplek?
0  piraten     0  jungle     0  sprookjes

Doe opdracht 
Durf jij van de kabelbaan te roetsjen? Ben je met z’n tweeën dan 
kun je ook een wedstrijdje doen wie het eerst aan de overkant is.

6 SV Diemen

Zin om te voetballen? Op het terrein van voetbalvereniging 
SV Diemen is  een pannaveldje, waar alle kinderen kunnen 
voetballen.  Hou je niet van voetbal? Geen probleem: Er staat 
ook een basketbalpaal, waar alle kinderen uit de buurt een 
potje kunnen basketballen. 

Kennisvraag 
Welke sportverenigingen vind je op dit sportpark? (meerdere 
antwoorden) Weet je ook de namen van de verenigingen?

Sporten:
0  basketbal     0  korfbal     0  judo     0  honkbal      
0  handbal     0  voetbal     0  tennis     0  rugby     

Namen van de verenigingen: 

1.                                  

2.  

3.  

4.  

Doe opdracht 
Heb je een bal meegenomen probeer dan 5 keer in de  basket 
te gooien. Ben je met z’n tweeën doe dan een voetbalduel in 
de pannakooi.

1 Griend

In de buurt Biesbosch staat deze grote speelplek waar kinderen 
spelen en sporten. Er zijn tegels in verschillende kleuren 
waardoor je leuke spelletjes kunt doen. Hoe lang kan jij van de 
grond blijven?

Kennisvraag 
Hoeveel palen staan er om de zandbak?

                                  

BONUS kennisvraag 
Wat voor dier is dit? (zie straatnaam)

                                  

Doe opdracht 
Klim in het grote rek van de ene kant naar de andere kant.

2 Akkerland

Ontdek de bloemen, bijen, hutten, groen en modder op de nieuwe 
natuurspeelplek in Akkerland! Deze plek is op initiatief van de 
buurt helemaal opgeknapt en omgetoverd tot een avontuurlijke 
plek waar kinderen kunnen klimmen, van de kabelbaan roetsjen, 
hutten bouwen en spelen met de waterpomp. Kortom: Er is hier 
genoeg te doen.

Kennisvraag 
Wat doen bewoners naast deze speelplek?
0  groente verbouwen     0  huttenbouwen     0  bomen planten

Doe opdracht 
Klim naar boven en ga via de kabelbaan naar beneden.

3 Meelbeskamp

Durf jij te klimmen in de Rode Touwen? Op deze grote speelplek 
spelen veel kinderen uit de buurt. Je kunt hier sporten zoals 
voetballen en skaten.  Deze plek wordt opgeknapt tot een multi-
sportveld, waardoor jij  nog meer verschillende sporten kan doen. 

Kennisvraag 
Welke sporten kun je hier doen? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
0  tafeltennis     0  skaten     0  korfbal     
0  voetbal     0  basketbal

BONUS kennisvraag 
Hoe heet het soort skatetoestel 
0  super slide     0  quarter pipe     0  half pipe

Doe opdracht 
Klim zo snel mogelijk in de ‘Rode Touwen’ naar boven. Ben je 
met z’n tweeën doe dan wie het eerst boven is.

4 Zwanenpad

Op het Zwanenpad kun je sporten op het sportveldje bij de blauwe 
hekken. Naast deze plek is het grasveld helemaal opgeknapt. 
Er zijn nu veel houten toestellen waar je op kunt klimmen en 
klauteren. Heb jij deze plek al gezien? 

Kennisvraag 
Welke kleuren zwanen bestaan er? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
0  geel     0  zwart     0  blauw     0  wit     0  oranje

BONUS kennisvraag 
Welke dieren zijn de wipkippen op het grasveldje?
0  eend     0  duif     0 zwaan

Doe opdracht 
Ga met vriendjes wippen op de bijzondere wip met zwarte 
banden of ren 2 rondjes om het voetbalveldje.

5 Anne Frankwijk

Deze speelplek is een kleine plek en ligt midden in de wijk. Alle 
toestellen zijn door kinderen in de buurt bedacht. Ook hebben 
de kinderen en de ouders een nieuwe naam voor de speelplek 
verzonnen. Kijk goed om je heen en ontdek de nieuwe naam 
van de speelplek! 

Kennisvraag 
Hoe heet deze speelplek?

 

Doe opdracht 
Zoek een steentje en ga hinkelen op de hinkelbaan.

6 Rond trapveldje bij Beukenhorst

Heb jij deze speelplek weleens gezien? Aan de zuidkant van de 
Diemerbrug ligt deze plek aan de kant van de weg. Je kunt hier 
op het ommuurde veld leuk voetballen.  Om het muurtje wat op 
te fleuren hebben kinderen uit de flat Beukenhorst deze met 
verf beschilderd. Kom ook voetballen bij de Beukenhorst! 

Kennisvraag 
Wie woont er in het witte huis naast dit trapveld?

 

Doe opdracht 
Ren 3 rondjes binnen het muurtje
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