
‘Landschap met karakter’ is het door Proludic gekozen thema en we willen dit te-
rug laten komen in de speelvoorzieningen en uitstraling van de wijk De Lanen. 

Voor De Lanen is de sterke relatie met het (omliggende) landschap aanleiding 
geweest voor de opzet van de lanenstructuur. Het landschappelijke karakter van 
de wijk gaan wij gebruiken door binnen De Lanen te kiezen voor een productlijn 

geïnspireerd op en door de natuur. Zo willen wij vorm geven aan de landschappe-
lijke en duurzame uitstraling én tegelijk de herkenbaarheid van De Lanen als wijk.

De speeltoestellen van de productlijn Kanopé van Proludic nodigen uit om op 
avontuur te gaan in het hart van de natuur. De vormgeving is gebaseerd op wild 

gras en gebogen boomstammen door de wind. 

De productlijn biedt een variatie aan mogelijkheden uit glijbanen, klimmuren, 
klim- en evenwichtsparcours, evenwichtsbruggen, klimnetten, loopbruggen, speel-
huisjes en brandweerpalen. Kanopé biedt daarmee veel verschillende speelwaar-
den voor de verschillende doelgroepen van peuter tot tiener. Zowel de allerkleins-
ten als de wat oudere jeugd zal zich heerlijk uit kunnen leven op deze toestellen.

De Lanen heeft een stedenbouwkundige opbouw met drie buurten;
Polderlanen, Parklanen en Oeverlanen. Door binnen de lijn van de speelvoorzie-
ningen alle drie de buurten ieder een eigen natuurlijke basiskleur te geven, wor-
den zowel de verschillen als de overeenkomsten binnen de drie buurten herken-

baar en zorgt het voor een optimale beleving. 

De lichtbruine basis kleur past perfect in de Polderlanen, groen voor Parklanen 
en blauw voor Oeverlanen. Zo wordt ook karakter gegeven aan de drie buurten en 

blijven ze verbonden door stijl en eenheid.
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Oeverlanen - Thema water - Speelplek 2



Oeverlanen - Thema water

Balanceren

Klimmen Trap

Roteren

Ontmoeten

Rollenspel

Schommelen

Fantaseren

Vastgrijpen

Glijden

RustenDuikelen Hangen Lopen/ OverbruggenVerstoppen

Klimmen Wand

Oeverlanen

Polderlanen
Parklanen

1

1 2
3

2

3



Balanceren

Klimmen Trap

Roteren

Ontmoeten

Rollenspel

Schommelen

Fantaseren

Vastgrijpen

Glijden

RustenDuikelen Hangen Lopen/ OverbruggenVerstoppen

Klimmen Wand

Polderlanen

Parklanen

7

7

4
5

5

4



Polderlanen - Thema hout - Speelplek 4



Parklanen - Thema Natuur
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