
Ontwerp mee aan het Cascadepark in Almere!

Hiernaast zie je tien verschillende speelobjecten staan die 
allen bij een natuurspeelplaats passen.
Laat ons zien welke speelobjecten je graag in het park 
wilt hebben. Door de plattegronden van de objecten uit 
te knippen en te plakken op de plattegrond van het park, 
ook hierbij geleverd, ontwerp je je eigen Cascadepark.

Let op: je hoeft niet perse alle objecten er in te plakken. Als 
je drie objecten voldoende vindt, is dat ook ok! Uiteraard 
mag je ook zelf objecten ontwerpen of andere objecten 
(die niet afgebeeld zijn) er in plakken. 
Hier is de vrije ruimte voor bedoeld. Dus laat je creativiteit 
spreken. Maak er wat moois van! We willen graag weten 
hoe jouw ideale speelplek er uit ziet. Maquettes en andere 
bouwwerken mogen ook ingeleverd worden.

Graag willen we ook graag van je weten welk object je het 
liefste wilt (en dus het belangrijkste vindt), en welk object 
je het minst belangrijk vindt. Door de objecten te numme-
ren kun je je voorkeuren aan geven. Het meest belangrijke 
object geef je een nummer 1, en vervolgens verdeel je de 
andere nummers naar belangrijkheid. Het minst 
belangrijke object krijgt dus van jou het laagste cijfer.

Veel plezier met deze placemat. We ontvangen graag jouw 
ontwerp voor het Cascadepark!

Vul je naam en gegeven shieronder goed en duidelijk in; je 
maakt namelijk met deze inzending kans op mooie 
prijzen!
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TOELICHTINGIMPRESSIESSPEELOBJECTEN

4,8

4,2

waterpomp 8,5

huppelpalissaden 7,5

vrij in te vullen: 50 x 25 m

klein speelhuisje 5,0

speelschip 11,8

balanceerparcours 37,3

glijbaan 6,8

(enkele) schommel 2,5

trekvlot 21,0
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