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Legenda:

gras

beukenhaag 

bestrating

zand

valruimte

ToesTeLLen

1. 5590115 eibe ibondo speelhuis Alexander
2. 5671130 eibe fantallica vliegende kevers
3. 7666685 eibe maaskeien (3x)
4. 5551205 eibe ibondo tweehoogten duikelrek
5. 5551945 eibe ibondo stawip
6. 56660601100 eibe ibondo speelcombinatie Aba Tawa
7. 52503001100 eibe ibondo vogelnestschommel Adelaar
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- Natuurlijke uitstraling 

- Transparant en rekening houdend met aangrenzende woningen 

- Een natuurlijke barrière naar de weg 

- Grote aantrekkingskracht 

- Wow effect 

- Veel verschillende speelwaarden 

- Voor alle kinderen iets te beleven 

- Individueel en samenspel

onTwerpkernwaarden:

“ Plezier voor               jong en oud ”
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5. 5551945 eibe ibondo stawip
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1. 5590115 eibe ibondo speelhuis Alexander

3. 7666685 eibe maaskeien (3x)
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glijbaan ph 145

ring-opgang

T-overgang

stam-opgang

diagonaal-overgang

lianen-opgang

zig-zag-opgang
7. 52503001100 eibe  ibondo vogelnestschommel Adelaar


