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    laatste fase 
Projectnaam:   Cuijkse Cantheelen
Opdrachtgever:  Mooiland 
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Datum:    06-04-2022

Item nummer NRO520-1021

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH 145x333x250 cm
Leeftijdsgroep 2+
Speelcapaciteit 8
Kleuropties

Dit bootje is een prachtig hulpmiddel voor 
fantasierijk spel. Het boot thema moedigt aan 
tot urenlang spelen en verenigt kinderen rond 
een enorm populair rol spelthema, wegvaren 
naar een onbekend land. Het zitje achterin en 
het draaibare stuurwiel dragen bij tot de 
verbeelding en de verrekijker draagt bij tot de 
tactiele, draaiende elementen van de boot. 

Deze elementen bieden niet alleen interactie en 
variatie in tactiele stimulatie, maar roepen ook 
een gevoel van verwondering op dat fantasie 
en theatraal spel stimuleert. Dramatisch spel en 
rollenspellen zijn voor kinderen een manier om 
zich te verplaatsen in ervaringen die ze niet 
volledig begrijpen of die hen fascineren. Daarbij 
trainen ze hun communicatie-, beurt- en 

taalvaardigheden die kinderen helpen fysieke 
conflicten te vermijden. Uiteindelijk stimuleert 
het de vaardigheid om vriendschappen te 
vormen. De natuurlijke materialen en de 
vormgeving van Robinia speeltoestellen sluiten 
naadloos aan bij iedere omgeving. KOMPAN 
Robinia is ook verkrijgbaar in FSC® 
gecertificeerd (FSC® C004450) Robinia hout.

De gegevens kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.
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Robinia speelelement - Bosmeerboot zonder vloer
NRO520

Item nummer NRO851-1001

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH 455x243x197 cm
Leeftijdsgroep 4+
Speelcapaciteit 4
Kleuropties

Het evenwichtsparcours heeft een 
verscheidenheid aan balans activiteiten. De 
stapschijven op de balk moedigen het springen 
en balanceren van de ene naar de andere aan. 
De andere balk heeft een extra touw ter 
ondersteuning, om tegemoet te komen aan 
minder zelfverzekerde evenwichtsacrobaten. 
Wanneer kinderen van paal naar paal lopen of 
springen, trainen ze hun proprioceptie en 

evenwichtsgevoel. Beide vaardigheden zijn van 
fundamenteel belang om zelfverzekerd met het 
lichaam om te gaan in de omgeving, zoals bij 
het veilig navigeren door het verkeer. Door met 
vriendjes en vriendinnetjes over het 
evenwichtsparcours te lopen leren kinderen om 
de beurt te lopen en te onderhandelen over wie 
er eerst gaat. Dit zijn belangrijke sociaal-
emotionele vaardigheden die fundamenteel zijn 

voor het vermogen om vriendschappen te 
sluiten en om te gaan met leeftijdsgenootjes. 
De natuurlijke materialen en de vormgeving van 
Robinia speeltoestellen sluiten naadloos aan bij 
iedere omgeving. KOMPAN Robinia is ook 
verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd (FSC® 
C004450) Robinia hout.

De gegevens kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.
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Robinia parcours element - Evenwichtsparcours
NRO851

Ulmus Columella in CantheelenSolitaire plataan op hoekpunten Prunus serrulata ‘Fugenzo’  verspreid in het hof Beukenhagen in het hof en langs de voortuinen Referentiebeeld kapeltuinBloemenweide met maaipaden Biodiverse heesterranden

Groen en avontuurlijk spelen in ‘speelmaasje’ (tevens wadi). Getoonde speelobjecten zijn voorbeelden. Dit wordt nog nader technisch en financieel uitgewerkt. 



Tekening:   Parkeren  
Projectnaam:   Cuijkse Cantheelen
Opdrachtgever:  Mooiland 
Tekeningnummer:  S2201 P002
Schaal   1:400 | A0
Datum:    06-04-2022
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Deken van den 
Ackerhof 

Hof 6 

Locatie op eigen terrein in openbaar gebied
Hof 1 85
Hof 2 111*
Hof 3 89*
Hof 4 45
Hof 5 8 18
Hof 6 58
Hof 7 38
Langsparkeren Cantheelen, 't Bijltje en deken vd Ackerhof 76
Totaal 176 152
*hiervan zijn zo'n 125 plaatsen vrij beschikbaar voor bezoekers

Overzicht parkeerplaatsen Cuijkse Cantheelen
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