
Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

+32 (0)3 482 4067  

goede@speelprojecten.be

www.speelprojecten.be



In ruimtelijke structuren kun je klimmen, kruipen, hangen, slingeren, schommelen, wiebelen, balanceren en springen. 
Het is de plaats van kijken en bekeken worden. 

Touw is dynamisch: het reageert op elke beweging.Het vibreert, veert, wipt, pendelt, geeft mee en is gewoonweg heel levendig. 
Terwijl van andere materialen weinig reactie terugkomt, gaat touw een dialoog aan met de kinderen. Op elke actie volgt een 
reactie. Hierdoor ontwikkelen kinderen vaardigheden als evenwichtszin, reactievermogen, krachtontwikkeling, beweeglijkheid en 
behendigheid. De actie kan gepaard gaan met uitdagingen als zo ver mogelijk, zo snel mogelijk, zo hoog mogelijk enz. Zo worden 
de motorische vaardigheden van kleine kinderen geprikkeld, maar ook voor jonge tieners zijn deze structuren uitdagend. Een 
aantal van deze toestellen kunnen omwille van hun geringe vrije valhoogte probleemloos op gras geplaatst worden. 

materialen
De ruimtenetten hebben een RVS mast Ø 140 mm, een wanddikte van 3,5 mm, touwconstructies van 18 mm, 6-strengs nylon touw 
met staalkern. Geperste aluminium verbindingen, op spanning te brengen met draadspanners met een gegarandeerde belasting 
van 4400 kg. De vrije valhoogte is minder dan 1,50 m; daarom kunnen de klimstructuren in de meeste gevallen op gras geplaatst 
worden. 

kleuren

Zwart           Groen  Rood

Blauw           Geel
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