
Rijnvaart - speeltuin Wezelstraat

1. Graag ontvangen wij uw e-mailadres zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de
ontwikkelingen van de speeltuin.

2. NESTSCHOMMEL
Deze 2,5 meter hoge nestschommel is echt een favoriet van kinderen. Het schommelnest kan
gebruikt worden door meerdere kinderen tegelijk, waardoor het een heel gezellige en leuke
belevenis wordt. Kinderen leren om de beurt te schommelen en samen te werken. Uiteraard
kun je ook alleen schommelen. De nestschommel heeft een diameter van 1 meter en is
geschikt voor kinderen van alle leeftijden en vaardigheden, wat betekent dat schommelen een
gezamelijke ervaring kan zijn. Schommelen traint  de behendigheid, evenwicht en coördinatie,
evenals het ruimtelijk inzicht. De nestschommel biedt de mogelijkheid om te staan, te zitten, te
liggen en eraf te springen. Al deze activiteiten ondersteunen de ontwikkeling van arm-, been-
en rompspieren en de opbouw van botdichtheid, waarvan het grootste deel wordt opgebouwd
tijdens de eerste levensjaren.
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3. SCHOMMEL
Deze 2,5 meter hoge schommel is met 2 zitjes een aanwinst voor iedere speelplek. Kinderen
zijn er gek op, omdat je er alleen of samen met je vrienden kan spelen. Deze hele hoge
schommel met twee dezelfde schommelzitjes maakt het plezier compleet, wie kan het hoogste
schommelen?  Schommelen is niet alleen leuk, het traint behendigheid, evenwicht en
coördinatie, evenals het ruimtelijk inzicht van kinderen. Deze motorische vaardigheden zijn
belangrijk om afstanden te kunnen inschatten en veilig door het verkeer te kunnen bewegen.
KOMPAN schommelzitjes zijn, naast er op zitten, ook geschikt om op te liggen of zelfs te staan
en niet te vergeten om er af te springen! Hierdoor trainen kinderen de motoriek, arm-, been-
en rompspieren bouwen zij botdichtheid op, waarvan het grootste deel wordt opgebouwd
tijdens de eerste levensjaren.

4. SPEELTOREN MET GLIJBAAN EN KLIMWAND
Deze speeltoren is met zijn glijbaan, klimpaal en klimwand erg aantrekkelijk voor peuters. Ze
zullen steeds opnieuw terugkomen om te klimmen en glijden. De gevarieerde klim
mogelijkheden trainen de kruiscoördinatie die belangrijk is voor de cross-modale perceptie, wat
het leren lezen stimuleert. Op het platform nodigt het tactiele telraam uit om te tellen en
getallen in spelletjes gebruiken wat het cognitieve spel bevordert. Door de positie is het
zichtbaar vanaf grondniveau en nodigt het uit tot interactie tussen binnen en buiten het
speeltoestel. De glijbaan zorgt voor kriebels in de buik en traint bovendien het
evenwichtsgevoel, wat fundamenteel is voor alle andere motorische vaardigheden. Op de grond
creëert de leuke toonbank en de ruimte onder het platform een ruimte voor gezelligheid, sociaal
spel of rust. Dit stimuleert het delen en het maken van vrienden, wat weer  belangrijk is voor
het opbouwen van de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen.
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5. DUBBELE SPEELTOREN L, MET BRUG
"De hoge, dubbele speeltoren met brug biedt aantrekkelijke speelvariaties om kinderen lang te
laten spelen. De opgangen hebben verschillende moeilijkheids- en spanningsniveaus, net als de
uitgangen: De brandweerpaal is ideaal voor de meer doorgewinterde spelers en traint het
nemen van risico's en de proprioceptie. Voor kinderen die het op veilig willen spelen is er de
glijbaan, waar ze in rond en rond, cardio- en balans kunnen afwisselen. De brug nodigt uit tot
spannende evenwichtstraining met vriendjes en moedigt samenwerking en bedachtzaamheid
aan. Het traint ook de gevoel voor balans en ruimte, belangrijk voor het veilig navigeren door
de wereld. Het ruime bruggedeelte maakt meervoudige ontmoetingen met vrienden mogelijk.
Het open ontwerp nodigt uit tot interactie met kinderen op grondniveau. Het sociaal-emotionele
aspect hiervan traint samenwerking en het om de beurt gaan. De speelpanelen in dit
speeltoestel bieden kleinere of minder mobiele kinderen een speelplek binnen handbereik.

6. SPEELTOREN - FYSIEK MET KLEIN, SCHUIN KLIMNET
Deze fantastische speeltoren zal jonge kinderen inspireren om actief te spelen, hun spieren te
gebruiken om naar de top te klimmen en weer naar de grond te glijden. Het klimnet biedt een
leeftijdsgerichte uitdaging om de coördinatievaardigheden te helpen ontwikkelen. Het
versterken van de coördinatievaardigheden verbetert het vermogen van kinderen om beide
kanten van hun hersenen te gebruiken. Deze cross-modale perceptie maakt bijvoorbeeld lezen
mogelijk. Het speelhuisje biedt ook ruimte voor sociaal spel. De ramen moedigen kinderen aan
om van bovenop de toren op zoek te gaan naar hun vriendjes. De stevige toonbank aan de
zijkant van de speeltoren is een extra plek voor ontmoetingen. Glijden ondersteunt houding en
evenwicht, belangrijke vaardigheden voor jonge kinderen als ze groeien en erg leuk voor actief
fysiek spel.
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7. SPEELTOREN - FYSIEK MET KLIMNET
Deze geweldige speeltoren zal kinderen aantrekken en fysiek spel aanmoedigen waar de
kinderen geen genoeg van zullen krijgen. Het spannende klimnet ondersteunt de
spierontwikkeling van kinderen evenals hun coördinatie en evenwichtsgevoel. Deze
vaardigheden zijn belangrijk voor de gezondheid en het welzijn, maar ook voor het denken en
leren. Door bijvoorbeeld beide kanten van je lichaam te gebruiken om te klimmen en door het
structuur te navigeren stimuleer je beide kanten van de hersenen, wat essentieel is voor het
leren, met name voor de leesvaardigheid. Met zoveel speelmogelijkheden worden kinderen
ondersteund bij het nemen van fysieke beslissingen. De toonbank op grondniveau zet aan tot
sociaal- en theatraal spel, het nodigt uit tot ontmoeten en delen en is een geweldig plaats voor
dramatisch spel zoals een werkplaats of marktkraam. Van de glijbaan glijden bevordert de
lichaamshouding en het evenwicht, allemaal belangrijke vaardigheden voor jonge kinderen en is
bovendien erg leuk!

8. SPEELTOREN XL MET DAK, GLIJBAAN
Deze speeltoren is erg aantrekkelijk voor peuters, de gevarieerde niveaus en speelaanleidingen
zorgen ervoor dat kinderen keer op keer terugkomen om te spelen. De verschillende
klimmogelijkheden trainen de kruiscoördinatie. De kruiscoördinatie is belangrijk voor de
intermodale perceptie, wat de leesvaardigheid bevordert. De glijbaan is een speelervaring die
voor vlinders in je buik zorgt en ook nog eens het evenwichtsgevoel traint,wat fundamenteel is
voor de ontwikkeling van alle andere motorische vaardigheden. Op grondniveau creëert een
aanlokkelijke speeltafel een prachtige speelruimte onder het platform. De toonbank is voorzien
van een transportband, gemaakt van kleine wieltjes, die tactiele stimulatie toevoegt. De gaten
van verschillende grootte en de transportband nodigen uit tot ontdekkend en dramatisch spel
waardoor gesprekken worden gestimuleerd. Dit bevordert zowel de sociaal-emotionele
ontwikkeling als de taalontwikkeling.
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