Indoor Speelhal Kids Wonderland breidt uit met grote
buitenspeeltuin
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Indoor speelhallen zijn in Nederland een groot succes; zeker op regenachtige en koude dagen. Om ook op
zonnige dagen een aantrekkelijk alternatief te bieden heeft Kids Wonderland in Molenschot nu ook een
buitenspeelterrein met een oppervlakte van 3500 m2 ontwikkeld. Zaterdag 30 juli wordt het nieuwe gedeelte
officieel geopend.
Diecteur van den Berg vertelt op zijn website: "Het is inmiddels 4 jaar geleden dat we indoor speelhal Kids
Wonderland openden. Dat is een groot succes, met nog altijd een groeiend aantal bezoekers. Natuurlijk weten
we dat er in de zomermaanden minder bezoekers komen omdat mensen dan liever in de buitenlucht zijn,
vandaar dat wij nu uitbreiden met een openlucht avonturenspeeltuin." Het speelproject werd gerealiseerd door
Yalp. Het is ook voor hen een bijzonder groot project. Het gehele buitenspeelterrein is 3.500m2 groot, met als
grote eyecatcher een Santa Maria speelschip van 23 meter lang en 10 meter hoog. Daarachter is een
ruimtenet bevestigd, die vanuit het speelschip beklommen kan worden (als een sleepnet achter een schip –
geheel in thema). De trampolines zijn geïntegreerd in heuvels van gietrubber. In het kunstgras zijn veel figuren
opgenomen die linken naar het thema ‘zee’. Suzan Snellink van Yalp ligt verder toe: "In het ontwerp is de
nieuwste productlijn Cubic opgenomen die sinds januari dit jaar leverbaar is in verschillende kleuren. Een
productlijn met een behoorlijk andere uitstraling dan men van ons gewend is. Bijna alle speeltoestellen die je
ziet in dit ontwerp zijn dus nieuw en nog niet eerder geplaatst. Onze Finse leverancier Lappset investeert
voortdurend in onderzoek naar de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van het spelende kind. De
resultaten die uit deze onderzoeken komen, waren de basis voor productontwikkeling van deze nieuwe lijn
speeltoestellen. Yalp kan de toestellen op maat samenstellen op aanpassen qua kleur, spelwandjes en
spelelementen als ladders en daken." Gelukkig hebben we de foto's al.... [gallery link="file" columns="2"
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www.kidswonderland.nl www.yalp.nl
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