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Er bestaan oneindig veel woorden
Om onze speelterreinen te beschrijven...
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Gebruik maken van de bestaande omgeving, ruimtes opnieuw aanpassen, spelen 
met hoogteverschillen, rekening houden met afbakeningen… Dit betekent dat in de 
ontspanningsruimte landschapsarchitectuur wordt toegepast.
Het stuk grond is ontwikkeld om nieuwe speelmogelijkheden te bieden en uiteindelijk de 
plek aantrekkelijker te maken. 

Een heuvel dient als steun voor een klimmuur, die volledig op maat is gemaakt. Blokken 
hout, bielzen en rotsen liggen verdeeld over het terrein. Zij versterken de harmonieuze 
samenhang van de Kanopé-structuur en een reeks toestellen waarbij hout de boventoon 
voert. 

De Kayak glijbanen

Landschapsarchitectuur

J254 - Kruiphut

J2613 - Swingende Loopbrug
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Speelterrein gerealiseerd met een Kanopé-structuur, loopbruggen, een Kabelbaan en een Tema Amazonia-structuur.

5



 Leren door spelen

Peuters een speelomgeving bieden brengt veel meer 
met zich mee dan alleen maar het bijeen brengen van 
speelactiviteiten. Het betekent de openstelling van een 
leer- en leefomgeving, waarin de wereld ontdekt kan 
worden en waaraan ze kunnen wennen. Hierdoor zullen 
ze beter in staat zijn zich te integreren.

De Tiboo constructies met heldere kleuren, voldoen aan 
de verwachtingen van kleine kinderen en bevorderen hun 
motorische-, psychomotorische-, sensorische- en sociale 
ontwikkeling. 
De grafische, kleurrijke vloeren onderstrepen het 
kinderlijke aspect van deze speelterreinen.

J3903 - De loopbrug ‘Tiboo’

J3902 - De kleine glijbaan ‘Tiboo’ J3961 - Vliegtuigje ‘Tiboo’
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Speelterrein met een Tiboo-constructie en het thematische toestel De Grote Twiny.
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Natuurlijk
Het doortrekken van het omliggende landschap 
bij de inrichting van een speelterrein. Dit houdt in 
dat de karakter elementen van een stad, wijk of 
omgeving worden benadrukt en meegenomen 
in het project ontwerp. De samenhang van de 
omgeving en de gekozen producten bepalen 
de lay-out van de uiteindelijke inrichting van het 
speelterrein.
De bergen, de zee, het bos, het strand… de 
natuur is een bron van inspiratie.

J833 - Gemini

J450 - Schommels / Multiplexhout

J511 - De kabelbaan voor een vlak terrein

De Kanopé-reeks bestaat uit houten materialen 
en asymmetrische vormen. Zij past volledig in een 
natuurlijke omgeving. De constructies geven een 
speelse, grafische twist aan de karakteristieken 
van grote bossen. Kinderen gaan helemaal op in 
deze buitengewone omgeving, terwijl ze plezier 
hebben met klimmen, klauteren, hangen en 
glijden. De kleuren, waarbij groen, oranje en bruin 
domineren, versterken de natuurlijke betekenis 
die aan het speelterrein is gegeven.
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Speelterrein met een Kanopé-structuur en een Hip Hop-draaitoestel.
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Door een thematisch kader aan een speelterrein te geven, kunnen 
kinderen meegenomen worden naar een wereld waarin expressie en 
fantasie worden gestimuleerd. Veelal gebeurd dit door het aanbrengen 
van talrijke kleine details die verbonden zijn aan de toestellen of de 
inrichting zelf.
Elke speelactiviteit biedt een grote verscheidenheid aan rolspellen.

Het thema Middeleeuwen zorgt voor een sprookjesachtige verbeelding, 
die volledig verankerd ligt in de kinderwereld.
Het is gebaseerd op torens van verschillende hoogtes met kantelen, 
schietgaten en vaandels. Deze constructies vormen het centrale punt van 
een ontwerp en komen in het hart van een wijk goed tot hun recht. 

THEMATIEK
J2603 - Vliegtuig geel 

J2771 - Croco J2614 - Jeep27J2JJJ
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Beveren-Leie - België
Speciaal project.
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Een ontwerp maken rondom een unieke, multifunctionele 
structuur voor een grote leeftijdsgroep. Dit is een goede 
manier om een plek te verschaffen die veel mensen bij 
elkaar brengt, zelfs in een beperkte ruimte. Het betekent 
het accent leggen op communicatie en het delen van 
ervaringen. De activiteiten die beschikbaar zijn voor grotere 
kinderen zorgen ervoor dat de jongere kinderen ze willen 
uitproberen. De aanwezigheid van kleinere kinderen zorgt 
ervoor dat de oudere kinderen zich beter gedragen.

De Biibox-structuur met platforms op 3 hoogtes, is de ideale 
oplossing voor dit type ontwerp.
Het dekt de behoeftes en capaciteiten van alle kinderen, 
van peuters tot bijna-tieners. De glijbaan en de trap voor 
de allerjongsten, worden een glijhelling en een ladder voor 
de oudere kinderen. Er is een trapsgewijze progressie van 
het ene platform naar het andere. In de ontspanningshoek 
kunnen kinderen op adem komen en wegdromen. 
De materiaal diversiteit en de kleuren versterken het idee 
van een gemengde speelruimte waar iedereen terecht kan.

in

J4051 - Toren Bosuil

J852 - Tandem

Alles
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Speelterrein met een Biibox-structuur.
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De hechtheid van een jonge generatie, 
de familie en de gemeenschap, wordt 
bevorderd wanneer de speelinrichting op 
gaat in de dynamiek van een kleine stad.    
Dit betekent dat men een levendige plek 
met speel- en sporttoestellen moet creëren 
die het gezamenlijk spelen stimuleren. 
De plek moet voor uitdagingen en vertier 
zorgen. 

De structuren zijn gekozen vanwege het 
functionele aspect. Zij bieden kinderen 
de gelegenheid het glijden, draaien en 
verplaatsen op een andere wijze te beleven. 
De basisactiviteiten hebben een andere 
draai gekregen door ze verrassender, 
complexer en nog leuker te maken. De 
aanwezigheid van Bewegende toestellen 
vergroot de ruimtelijke aantrekkelijkheid. 
Tieners kunnen ontdekken wat de eigen 
fysieke capaciteiten zijn om vervolgens 
grenzen te overschrijden. 

TTR
CTIE F

A
A

J842 - Dolce vita

J510 - De kabelbaan voor een natuurlijke helling

J3603 - Rotatwin

14



Speelterrein met een Biibox-structuur (Compacte versie), bewegende toestellen en een Hip Hop-draaitoestel.
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De toestel keuze is gelinkt aan een specifieke omgeving of aan zijn 
corresponderende wereld. Dit betekent dat men op verstandige 
wijze een speelruimte moet ontwerpen en deze moet laten opgaan 
in de betreffende omgeving.

Geïntegreerd
De zee en boten zijn een voorbeeld van thematisch en visueel 
samengaan. De speelruimte met de vissersboot aan de kust wordt 
geheel opgenomen in het lokale landschap en -leven. 
Kinderen doen alsof ze groot zijn. Ze beleven plezier met zorgvuldig 
ontworpen toestellen. Deze hebben een moderne look en brengt 
hen via de eigen fantasie naar het midden van de oceaan waarop ze 
uitzicht hebben.

J2604 - Calypso

J5000 - De Zandfabriek
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Speelterrein met een scheepsvlootstructuur, een Vivacity-structuur en een Kabelbaan.
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Het aanleggen van een fitnessruimte in de buitenlucht, 
betekent dat de stedelijke ruimte de vorm moet krijgen van 
een sportzaal. Deze moet toegankelijk zijn voor meerdere 
gebruikers.
De geplaatste toestellen zorgen voor een 
gebruikersvriendelijke plek. Een plek waar iedereen, al naar 
gelang zijn vermogen, de mogelijkheid heeft oefeningen te 
doen. Deze zijn gericht op het eigen uithoudingsvermogen, 
lenigheid en spierversterking.

De Vitaliteit Stations bevatten een bepaald aantal 
sportieve toestellen, waaronder een roeimachine, trainer, 
opdrukstangen en een fiets. Ze combineren design en 
comfort en zijn ergonomisch verantwoord. Door het 
samenbrengen van de toestellen binnen een bepaalde 
ruimte, bevorderen ze sociale banden.

Elke structuur is voorzien van een speciale bewegwijzering. 
Deze informeert de gebruiker over de moeilijkheidsgraad 
van de aangeboden activiteiten. Daarnaast zijn de borden 
een handvat voor incidentiele en ervaren sportbeoefenaars, 
om op zelfstandige wijze en in alle veiligheid een sportieve 
activiteit te beoefenen.

F I T N E S S

J3704 -  Armsteunen J3702 - Fiets
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Sportterrein met elementen van Vitaliteitstations®.

Sportterrein met elementen van Vitaliteitparcoursen®.
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Het is essentieel om spel, een veilige ruimte en meubilair voor 
de spelbegeleiders met elkaar in overeenstemming te brengen. 
Alleen hierdoor bereikt men een succesvol geïntegreerd 
speelterrein in een woonwijk met gezinnen.

Het speelterrein heeft toestellen die speciaal ontwikkeld zijn 
voor kleine kinderen. Het is verwijderd van wegen en wordt 
beschermd door een omheining. Met gesloten huisjes, 
loopbruggetjes en bomen is de Vivarea lijn net een dorpje. 
De element opbouw en de verschillende niveaus stimuleren 
conversaties en rolspellen. 
De gebruikersvriendelijkheid wordt versterkt door de 
aanwezigheid van meubilair. Er zijn banken en tafels voor ouders, 
vrienden of kinderoppassen, die een ideale plek zijn om met 
elkaar te praten en iets lekkers te delen. 

Gebruikersvriendelijk

J838 - Kip

J2619 - Trein Wagon Ludiek 

J608 - Kleine bank
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Speelterrein gerealiseerd met de Vivarea- en Tiboo-structuren.
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Een speelruimte ontwikkelen op een onverwachte locatie, een speelwereld 
creëren die volledig losgekoppeld is van de omgeving… Dit is een stijl oefening 
die Proludic met originaliteit en op adequate wijze volbrengt.

Hier komt de zee met een eiland, een Nautilus en vissen naar de Parijse straten. 
De ramen van de gebouwen aan de Boulevard Haussmann kijken uit op de 
denkbeeldige werelden van Robinson Crusoe en Jules Verne. Het contrast is 
duidelijk, maar de samenvoeging is kwalitatief.
De speelruimte is op zijn plaats zonder het architecturale evenwicht van de 
wijk te verstoren. Dit is het bewijs dat de samenkomst van tegengestelden kan 
worden toegepast op velerlei plekken.

J2605 - De brug

J1953 - Sardineboot

E E LI ONONC ON V ENT
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Speelterrein met een Nautilus en veertoestellen.
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Een speelterrein toegankelijk maken voor 
gehandicapte kinderen. Dit betekent dat de 
ruimte zodanig ontworpen, vormgegeven 
en ingericht moet worden, dat gezonde en 
gehandicapte kinderen er harmonieus samen 
kunnen spelen. Voor verschillende handicaps 
moet een grote verscheidenheid aan toestellen 
beschikbaar zijn. Er moet speciale aandacht     
aan de vloer afwerking worden besteed. De 
vloer is om te spelen, ter oriëntatie en om 
kinderen te helpen hun weg te vinden. 

De Vivarea-structuur heeft een               
toegangshelling, speelpanelen en een 
evenwichtscircuit. Zij biedt een grote activiteit 
verscheidenheid op het gebied van motoriek, 
fijne motoriek, nadenken en conversatie. Het 
grote platform geeft toegang en beweegruimte 
voor rolstoelen.
De schommelschuit en de Individuele thema 
spelen met zijpanelen zijn toestellen die in alle 
veiligheid gedeeld kunnen worden. 
Verfraaid door een zeer visuele, grafische vloer, 
gaan deze producten goed samen en vullen 
zij elkaar aan. Hierdoor wordt een ruimte 
gecreëerd die waardevol en stimulerend is en 
waar alle kinderen samen kunnen spelen.

A
an

g
ep

as
t

J440 - 
Vogelnestschommel

24



Speelterrein met een Vivarea-structuur, een schommelschuit en het thematische toestel De Grote Twiny.
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Meerdere generaties

Een speelterrein creëren voor meerdere generaties betekent 
de ruimte indelen met duidelijk herkenbare speel-, sport- en 
ontspanningsruimtes. Zij moeten dicht genoeg bij elkaar liggen 
om het contact tussen de gebruikers te vergemakkelijken, de 
communicatie tussen hen te stimuleren en hen in staat stellen 
om gezamenlijk dingen te ondernemen.

De ruimtes zijn duidelijk afgebakend door de toestel keuzes, de 
afwerking van de vloeren en een zichtbare afscheiding.
De ruimte voor de kleinste kinderen heeft een grote 
verscheidenheid aan speeltoestellen die passen bij hun 
capaciteiten. Daarbij is meubilair voor de begeleiders aanwezig.
De jongeren ruimte heeft een indeling die dynamischer van aard 
is. Het bevat een Multisportterrein, Bewegende toestellen en een 
ontmoetingsplek.J3961 - Vliegtuigje

J2581M - Aéroskate®

J3702 - Fiets
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Speelterrein gerealiseerd met een Ixo-structuur, een Apollo-klimtoestel, diverse klassieke toestellen en draaitoestellen (1e project); 
bewegende toestellen, een groot Multisportveld en een Ontmoetingsplek (achterste project).

27



De creatie van een attractieplek in het hart van een stedelijke 
wijk, met moderne en multifunctionele speelstructuren. 
Proludic kan kinderen die daar wonen een plek bieden 
om elkaar te ontmoeten, avonturen te beleven en te 
ontspannen.

De Biibox-structuur is een verstandige keuze. Het integreert 
perfect de hedendaagse look met een architecturaal 
stedelijk ontwerp. De overvloedige en gevarieerde 
speelactiviteiten zijn verdeeld over diverse platforms en 
geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen. Sommige 
nemen de vorm aan van eenvoudige glijbanen en bij  
andere wordt behendigheid, beheersing van het evenwicht 
en het kunnen omgaan met hoogte verlangd.
Door de aanwezigheid van een schommel met omsluitende 
stoeltjes, is de ruimte tevens toegankelijk voor zeer jonge 
kinderen. Hierdoor kunnen kinderen met uiteenlopende 
leeftijden van de attractieplek gebruik maken.

J3601 - Dragster

Stedelijk

J275 - De clubhoek
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Speelterrein met een Biibox-constructie (Compacte versie), een metalen loopbrug en veertoestellen.
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Een compleet ontwerp realiseren betekent een 
algehele benadering van de ruimtelijke opzet. Er 
moeten oplossingen komen voor wat betreft de 
producten, maar ook voor wat betreft de grafische 
behandeling van de vloer. Er moet rekening worden 
gehouden met de nabije omgeving en de ruimte 
rondom de speelplaats. Uiteindelijk moet er een 
harmonieus, samenhangend en aantrekkelijk project 
worden neergezet.

De grote Diabolo-, Ixo- en Biibox-structuren vinden 
op natuurlijke wijze hun plek in grote ruimtes. Ze 
richten zich op verschillende leeftijdsgroepen, bieden 
een grote verscheidenheid aan speelactiviteiten en 
kunnen tegelijkertijd door een groot aantal kinderen 
worden gebruikt.
De vloer speelt een rol bij het aantrekkelijk maken van 
de ruimte. Het laat ieder toestel beter tot zijn recht 
komen. 

De getekende vormen zijn speels en de kleuren 
matchen met de producten.
Het spel is overal terug te vinden in deze ruimte, die 
volledig in een park is geïntegreerd, maar duidelijk 
is afgebakend door een lage muur. Het is een 
fantastische plek voor gezinnen om samen te 
ontspannen.

COMPLE
ET

J3602 - Spoky

J4807 - Piramide klimtoren
J262 - De bungalow
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Speelterrein met structuren van de reeksen Diabolo, Biibox (versie met buizen) en Ixo.
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Een speellocatie komt volledig tot haar recht, wanneer het ontwerp een 
weerspiegeling is van de natuurlijke- en stedelijke omgeving.

De aluminium versie van de Biibox-structuur is een speelse 
overbrenging van de omliggende elementen. De paneel uitsnijdingen 
doen denken aan bladeren aan bomen, terwijl de buizen de takken 
vertegenwoordigen.
De hedendaagse toestelstijl imiteert de omliggende gebouwen en 
harmonieert ermee.
Hierdoor toont een speelruimte kracht en samenhang. Het bewijst dat 
het voorafgaand observeren van de locatie essentieel is voor het slagen 
van een ontwerp.

Overlapping

J3961GG - Vliegtuigje ‘Grafic Games’

J2610 - De circuswagon
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Speelterrein met een Biibox-structuur (Aluminium versie).
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Verder gaan dan de basis elementen van een speelterrein, een 
onconventionele, moderne indeling voorstellen, een verrassingseffect 
creëren met een origineel thema… niets houdt Proludic tegen als het 
om het ontwerpen van ontspanningsruimtes gaat.

Met zijn retro-futuristische thema, dat ultramoderne architectuur 
vermengt met oude mechanica, valt de Metropolis-toren op in elke 
stedelijke omgeving.
Deze constructie heeft een imponerende hoogte en omvang en is   
een belevenis op zich in het hart van de stad. Het brengt kinderen naar 
een andere tijd en biedt talrijke spel- en fantasiemogelijkheden. 

FUTURISTISCH

J986 - Dubbele sta-wip J47450 - Nautilus
J2591 - Roll-up
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Speelterrein met een toren uit de reeks Fantasiesteden (Metropolis) en een metalen loopbrug. 
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De sensatiesporten passen in zowel 
stedelijke- als speelse omgevingen. Zij 
bieden volwassenen en jongeren een 
eigen expressieruimte. 
De activiteiten, die meestal in de 
buitenlucht, op het water of in de 
bergen worden uitgeoefend, zijn 
geherinterpreteerd zodat ze in een 
stedelijke omgeving passen. De 
dynamische ruimte komt tot leven door 
jonge mensen. Zij worden gemotiveerd 
en aangespoord om door middel van 
fysieke prestaties, hun grenzen op te 
zoeken en uitdagingen aan te gaan. 

De Bewegende Toestellen bieden tal 
van sportieve mogelijkheden, zowel 
voor jongens als voor meisjes. Hoogte, 
snelheid, springen, draaien... de
 adrenaline is bij elk toestel aanwezig. De 
diversiteit van de aangeboden activiteiten 
maakt het mogelijk een volwaardige 
ruimte te creëren. Een bijeenkomst plaats 
voor interactie en communicatie. 

D y n a m i S C H

J3503 - Altima®J3501 - Rodeoboard®J3502 - Blue Bac Ball®

J3505 - Skysurf®
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Sportterrein met Bewegende toestellen (Rodeoboard®, Altima®, Turnfly®, Skysurf®, Aéroskate®, Blue Bac Ball®).
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Een vrijetijdsruimte inrichten in een park van formaat, betekent het 
creëren van een middelpunt voor een hele stad en de omgeving 
ervan. Het speelterrein krijgt het voorkomen van een attractiepark. 
Het beschikt over veel activiteitencentra die rondom de verschillende 
leeftijdsgroepen, de individuele bekwaamheden en specifieke thema’s 
zijn georganiseerd.

De verscheidenheid aan Proludic reeksen en producten maakt het 
mogelijk toestellen op harmonieuze en aanvullende wijze bij elkaar te 
voegen. Hierdoor wordt het speelterrein toegankelijk voor een groot 
publiek.
De integratie van natuurlijke elementen is een andere belangrijke               
factor voor het succesvol ontwikkelen van een ruimte. 
Bomen, gras en reliëf maken volledig onderdeel uit van het ontwerp. Het 
is juist de harmonie tussen de gekozen toestellen en de omgeving, die 
het terrein zo schitterend maakt.

J2612 - Vliegtuig rood 

J821GG - Goby de vis ‘Grafic Games’
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Speelterrein gerealiseerd met Kanopé-structuren, een scheepsvlootstructuur, loopbruggen, Bewegende toestellen 
en een Apollo-klimtoestel.
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Opgaan in een exotische omgeving. Dit betekent erin slagen 
om speelactiviteiten te integreren in een warme, natuurlijke 
omgeving zonder iets te bederven. Het betekent tevens garant 
staan voor een grote samenhang tussen de gekozen producten 
en het bestaande landschap.

De Vivarea-structuur, met hutten, een palmboom en kleuren 
geïnspireerd op de zuidelijke regio’s, wordt perfect opgenomen 
in deze kenmerkende ruimte. Het geeft de ruimte een sfeer die 
zowel veelkleurig, vrolijk, speels als gebruikersvriendelijk is. 
Een gestorte, kleurrijke vloer verfraait de ruimte en onderstreept 
de harmonie van de plek.

E X O T I S C H

J820 - Naja de slangVivarea
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Speelterrein met een Vivarea-structuur.
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Een speelterrein structureren betekent deze organiseren rondom 
leeftijdsgroepen, typen toestellen of een te vertellen verhaal. Het 
betekent kinderen in staat stellen om snel te kunnen zien welke 
activiteiten er worden aangeboden en zich deze eigen te maken naar 
gelang de persoonlijke capaciteiten of verwachtingen. 

De Kanopé-structuur is gericht op grotere kinderen en beschikt over 
hoge hutten, klimmuren, netten en bogen. Zij vormt een centraal punt 
waar om heen zich in moeilijkheidsgraad opklimmende traditionele 
toestellen bevinden.
De grafische afbeeldingen op de vloeren spelen een grote rol bij de 
inrichting van de ruimte. Ze zijn zowel een visueel herkenningsteken 
als een speels element. Zij benadrukken de lay-out, voegen kleur toe 
en onderstrepen het thema van de ruimte. Ze zijn onderdeel van de 
inrichting en maken haar aantrekkelijker. 

SEERDGeorgani

J2611 - De Grote TwinyJ840 - Dagobert

J1011 - Grote Groene Glijbaan
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Speelterrein met een Kanopé-structuur, loopbruggen, veertoestellen en een Tema Amazonia-structuur.
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Door een speelterrein te creëren in een woonwijk, 
krijgen kinderen de gelegenheid om vlak bij huis te 
spelen. Deze nabijheid stelt ouders gerust en draagt bij 
aan het gemeenschapsleven van de wijk. 
De kinderen, van peuters tot bijna-tieners, kunnen 
elkaar ontmoeten in een veilige en omheinde ruimte. 
Deze is speciaal voor hen ontworpen en beschikt over 
constructies die aanmoedigen om samen te spelen.

De transparantie van de Ixo-reeks maakt een discrete 
integratie in een omgeving met veel woningen mogelijk. 
De buisconstructies van roestvrij staal brengen de basis 
speelfuncties terug. Zij geven kinderen de gelegenheid 
hun verbeelding de vrije loop te laten. Ieder kind kan 
het spel interpreteren zoals hij wil, zodat zoveel mogelijk 
kinderen er plezier aan beleven.

Woonwi j k

Ixo ‘Metal versie’

J2400 - Gyrospeed
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Speelterrein gerealiseerd met een Ixo Métal -structuur, klassieke toestellen en een Gyrospeed-draaischijf.

45



Tema ‘Amazonia’

Het creëren van een project in de buitenlucht, op een klein 
oppervlak van een stedelijke wijk, vereist een specifieke 
aanpak. De plek moet beveiligd worden en er moet rekening 
worden gehouden met de rust van omwonenden.  
De toestelkeuze voor jonge kinderen richt zich op compacte 
en thematische structuren. Diabolo is een ideaal alles-in-één-
toestel voor een beperkte ruimte. Zij biedt een maximum 
aan klassieke en speelse functies. Het toestel De Trein voert 
kinderen mee naar een kalme speelomgeving, gericht op 
interactie en rolspellen. 

De veiligheid van een aangelegde speeltuin in het hart 
van de stad, wordt geoptimaliseerd door het gebruik van 
bestaande architecturale elementen en de aanwezigheid 
van een hekwerk. 

J2604 - Calypso

J1950 - Garnalenboot

GEOP
TIMALI
SEERD
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Speelterrein met een Diabolo-structuur en het thematische Trein toestel.
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 denkt anders over de inrichting van speelomgevingen. Zij schopt 
tegen de voorschriften voor buitenspelen aan en creëert met andere structuren 
volledig nieuwe grafische elementen. Dit leidt tot originele en gewaagde 
speelruimten. Het wakkert de verbeelding van kinderen extra aan en geeft een 
esthetische meerwaarde aan een wijk.

De Grafic Games-producten hebben krachtige visuele thema’s. Zij passen in 
iedere omgeving en versterken het kwalitatieve aspect van elke ruimte.

De speelruimte “Océane” laat de creatieve dynamiek van Proludic zien. Op ieder 
toestel komt de zee tot leven door middel van een beeldende en symbolische 
grafische vormgeving. Kinderen worden uitgenodigd om op reis te gaan…

G r a f i s c h

J2606GG - Trein bont ‘Grafic Games’

J817GE - De draak ‘Grafic Games’
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Speelterrein Grafic Games met versierde structuren in het thema Océane (Vivarea, Kanopé en een veertoestel). 
Er zijn ook een kleine Piramide en een schommelschuit te vinden.
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S p o r t
Het ontwerpen van een ruimte die 
gewijd is aan vrij toegankelijke sportieve 
activiteiten. Dit komt tegemoet aan 
de behoeften van jongeren welke 
blootgesteld willen worden aan 
uitdagingen, lichamelijke inspanning, 
gezelligheid en op zoek zijn naar een 
plek om bijeen te komen. Er ontstaat een 
dynamische ruimte, een plek waar tieners 
zelf hun sportregels kunnen bepalen.    
Hier is niets geregeld en wordt niets 
opgelegd.
De omgeving is een belangrijk element 
bij de inrichting van de ruimte. In een 
stedelijke omgeving worden de ruimtes 
op een redelijke afstand van de woningen 
geplaatst. Dit om er voor te zorgen dat de 
voorzieningen en het samenkomen van 
jongeren niet voor overlast zorgen. 

De gekozen voorzieningen zijn 
complementair. Het multisport-veld is 
bedoeld voor tieners die balsporten in 
teamverband willen spelen. Het skatepark 
biedt een plek waar elk type rijder (BMX-
fiets, skateboard of rollerblades) zich kan 
uitleven en spectaculaire figuren kan 
uitproberen. 
Het ontmoetingspunt in het midden van 
de ruimte biedt een rustige plek waar de 
jongeren zich kunnen afzonderen en met 
elkaar kunnen praten.

Roll’in

J2860 - Ontmoetingsplaatsen

50



Speelterrein met een skatepark, een groot Multisportveld en een Ontmoetingsplek.
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Het bedenken van een imposante speelruimte. 
Dit betekent werken in een driedimensionale 
ruimte. Daar waar het spel zich op de grond 
afspeelt of op een hoogte van meer dan 7 m.  
Er moet een indeling worden gemaakt rondom 
structuren die tegelijkertijd door veel kinderen 
kunnen worden gebruikt. Hierdoor wordt de 
ruimte geschikt voor veelvuldige bezoeken en 
bezoekers.

De klassieke toestellen staan naast 
grote  torens. Laatst genoemde hebben 
indrukwekkende formaten. Zij zijn majestueus 

door het vormenspel en kleur gebruik. Tevens 
bieden zij diverse uiteenlopende activiteiten 
en hebben een krachtige eigenheid.
De geboden spelactiviteiten zijn een bron 
van talrijke sensaties. Zij plezieren zoveel 
mogelijk kinderen. De buisvormige glijbanen, 
spectaculair door hun lengte en hun 
vorm, staan borg voor duizelingwekkende 
glijpartijen. De thematoestellen bevorderen 
rolspellen. Het ontwerp is evenwichtig, 
samenhangend en volledig geïntegreerd in de 
omgeving.

J2750 - Keo, het schip dat schipbreuk 
heeft geleden

J47101 - Toren Metropolis
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Brugelette (Pairi Daiza) - België
Speelterrein gerealiseerd met Kanopé-structuren en een Hip Hop-draaitoestel. 
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Een speelruimte kan levendig gemaakt worden door speelse- en 
sportieve groepsactiviteiten toe te voegen. Kinderen en jonge 
volwassenen krijgen hierdoor de mogelijkheid nieuwe manieren 
van vermaak te ontdekken. Het geeft het spel nieuwe waarden 
welke een fysiek en competitief karakter hebben. 
Kinderen kunnen door intuïtief toestelgebruik grenzen 
overstijgen en nieuwe activiteiten en sensaties ontdekken.

De Verticale Wereld, met klimwanden, netten, boog en buizen 
om in te klimmen, is een indrukwekkende verschijning in de 
levendige omgeving. Kinderen raken door oefening vertrouwd 
met nieuwe overschrijdingstechnieken. Ze meten hun 
krachten en dagen zichzelf uit tijdens het doorlopen van een 
parcours. In het parcours worden de te overschrijden obstakels 
uitgebreid. Door het verleggen van de groepsactiviteitgrenzen 
wordt waardering verkregen. Hierdoor zal de speelruimte een 
belangrijke bijeenkomstplaats worden. 

EE V ND IGL
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Speelterrein met een Verticale Wereld-structuur. 
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Een interactieve speelruimte ontwerpen. Dit betekent nog verder gaan met het 
tot uitdrukking brengen van buitenactiviteiten en het vergroten van de ruimtelijke 
aantrekkelijkheid.

Het Web Adventure-concept neemt kinderen mee op jacht naar de schat. Dit zorgt voor 
zowel plezier thuis als in de daadwerkelijke speelruimte. De over de ruimte verdeelde 
decoders kunnen worden gebruikt om de benodigde aanwijzingen te vinden. Hiermee 
kan men op internet met het spel verder gaan. De decoders zijn zodanig geplaatst,                                          
dat kinderen in een rolstoel op dezelfde wijze kunnen meedoen als kinderen zonder 
handicap. 
Het spel heeft zowel bindende- als gemeenschapsaspecten. Voor de voortgang van het 
spel moet de gebruiker heen en weer gaan. Dit geeft een extra stimulans om terug te gaan 
naar de betreffende speelruimte. Daarnaast bevat het algemeen klassement spelers van 
alle toegeruste ruimtes in de wereld. Dit versterkt het competitie element.

Het spel gaat gepaard met het gebruik van de speelruimte, geeft extra speelwaarde en 
zorgt voor een innoverend ontwerp. 

I n t e r a c t i E F
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Speelterrein gerealiseerd met verschillende Metropolis-structuren van de reeks Fantasiewerelden (achthoekige toren, vierkante toren, 
Verticale Wereld, Nautilus). Verlevendigd met het Web Adventure-toestel. 
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Speciaal project.
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