Het zintuigenpark heeft,
net als jij, 5 zintuigen!

ZIEN

Het park is er voor iedereen: jong en oud,
met en zonder beperking. De paden en de
speelelementen zijn zo aangelegd dat je er
met een rolstoel, rollator of kinderwagen/
buggy makkelijk bij kunt.
Bij Zien, geef je een draai aan de bril en zie
je de wereld opeens bewegen.
Voor je neus, moet je bij het eiland ruiken
zijn. Hier ontdek je de wereld van diverse
geuren in een enorme neus.
Kom je bij het eiland Horen, spits dan
je oren als je over de klankburg loopt of
tegen de oerdrums en bamboepijpen slaat.
Maar probeer ook juist om stil te zijn en te
luisteren naar de geluiden van het bos.

SPEELTOESTELLEN
De meeste speeltoestellen
zijn gemaakt van natuurlijke
materialen, die passen in
het mooie bosrijke IJzeren
Mangebied.
De
gebruikte
kleuren sluiten aan bij de
kleuren van het grenspark
Kempen~Broek. In het oog
springt de kleurrijke klauterlibel, het symbool van grenspark
Kempen~Broek die ook écht in
dit natuur- en recreatiegebied
veel voorkomt.

Veiligheid

Proeven

De speeltoestellen voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS)
https://keurmerk.nl/sectoren/spelen/wrenwetbesluit.attractie-enspeeltoestellen/

Proeven doe je met je tong. Loop bij het
Natuur- en Milieucentrum de tuin in. Pluk
blaadjes van kruiden en rijpe vruchten
rondom de grote picknicktafel.

Het park is gratis te bezoeken op eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor het betreden van het park en het spelen
op en met de speeltoestellen.

Op de speelplek Voelen kun je lekker
kliederen met water, want daar staat een
echte ouderwetse waterpomp.

Locatie

Op het Feesteiland kun je alles nog eens
dunnetjes over doen. Hier komen namelijk
alle zintuigen samen en vind je onder meer
de kleurrijke klauter-libel. Hier kun je ook als
afsluiting een mooie groepsfoto maken als
herinnering in de enorme fotolijst.

Feest

Het Zintuigenpark maakt deel uit van het Grenspark Kempen~Broek
(www.kempenbroek.eu), waarvan de Weerter IJzeren Man de hoofdtoegangspoort is. Het Zintuigenpark is een prachtige aanvulling op het
al bestaande toeristische-recreatieve aanbod in het IJzeren Man gebied
(www.ijzerenmanweert.nl).
Adres: Geurtsvenweg 4 - 6006 SN Weert
Deze folder is een uitgave van VVV Weert.

GEOPEND VAN ZONSOPGANG
TOT ZONSONDERGANG

Gratis entree

Vakantiepark
Weerterbergen
(2,4 km)

Welkom in het zintuigenpark, waar je
zintuigen op een speelse manier worden
geprikkeld!
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Op ieder eiland staan speeltoestellen waar je naar hartenlust op
kunt spelen en je zintuigen prikkelen. Ze zijn uitdagend en
eenvoudig te bedienen. Een korte uitleg per eiland vind
je op de informatieborden.
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ONTSTAAN
Het Zintuigenpark is in maart 2018 feestelijk geopend. Het park is
ontstaan door samenwerking tussen de volgende partijen: Pedagogisch
en Sociaal Werk (PSW), Toegankelijkheid Weert, Koninklijke Visio,
Stichting Gehandicapten Limburg, Land van Horne, Backoffice VVV
Weert, Stichting Groen, Punt Welzijn, het Natuur- en Milieucentrum
Weert, Gemeente Weert en Bosgroep Zuid Nederland. Ze brachten
hun expertises in van de verschillende doelgroepen. Leerlingen van
de techniekopleiding van de VMBO-school Het Kwadrant hebben
maquettes gemaakt van de verschillende eilanden/plekken. Ook bij de
aanleg hebben leerlingen van Het Kwadrant geholpen.
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Grote IJzeren Man

Route
Het Zintuigenpark Weert bestaat
uit
zes
natuurbeleefplekken
(eilanden). De route, die via het
Allemanspad (rolstoelpad) naar
de zes plekken voert, is ca. 3,4 km.

Voelen

Ruiken

Zwanenven

ZIEN
Geurtsven

bewegwijzering
Volg de oranje icoontjes met een
rolstoel. Bij ieder eiland staat een
totempaal met daarop ingekleurd
het zintuig dat er wordt geprikkeld.

www.zintuigenparkweert.nl
facebook.com/zintuigenparkweert
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Aanleg & onderhoud:
Spereco Holland B.V.
+31 (0)495- 540 205
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BEZOEK HET ZINTUIGENPARK EN
ervaar MET AL JE ZINTUIGEN!

