
DOE-HET-ZELF AQUAPLAY 

KLEEDJE/AANBRENG 

Enkele officiële dames en heren van het Comité voor de Uitbreiding van de Haven en de Waterwegen lopen 

met allerlei plannen en papieren over het speelplein. Ze hebben beslist dat er extra kanalen moeten komen en 

wel hier én nu! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Dakgoten, bochten, koppelstukken, schoppen, waardevol kosteloos materiaal, knutselmateriaal, spuitjes, 

plastiek, rietjes, speelgoedautootjes, poppetjes, ... 

SPEELIMPULSEN           

Je kan het bekende speelgoed AquaPlay namaken met dakgoten en de bijhorende bochten en koppelstukken. 

Je vindt alles bij de doe-het-zelf zaak.  

Laat de kinderen greppels graven in het zand of in de aarde. In die greppels leggen ze de dakgoten. Op één 

punt laat je het water toekomen met een tuinslang. Laat de kinderen zelf experimenteren, zo kan je het water 

een stuk onder de grond laten stromen, een vijver maken ... Je kan binnenvaartschepen knutselen uit 

piepschuim of botervlootjes en die op het water laten drijven. 

Je kan ook niveauverschillen proberen te maken. Dan heb je wel sluizen nodig. Bij de echte aquaplay zitten er 

zeer goede plastic sluizen en pompen. Maar ook deze kan je zelf namaken met stevige plastiek en oude 

spuitjes.                                                                                                                                                                             

Je kan ook allerlei bruggen en kranen bouwen met rietjes of houten latten. Leg nu de wegen aan en je haven is 

klaar voor gebruik. Speelgoedcamions rijden het materiaal aan, de kranen hijsen het op de boten en aan de 

andere kant van de (aquaplay)wereld laden ze het materiaal terug uit. Met wat playmobil- of andere 

mannetjes maak je het af. Een beetje zand erbij en je kan beginnen baggeren.  

Duik eens in je materiaallokaal voor andere interessante materialen om toe te voegen aan je haven en 

waterwegen. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Je kan samen een plan van aanpak maken.  

Speel zelf actief mee. Zeker met het knutselen van bruggen, kranen en sluizen kunnen de kinderen in het begin 

je hulp gebruiken. Neem geen werk uit de handen van kinderen, laat ze voldoende prutsen en laat ze ook met 

heel veel ideeën komen. Na een tijdje hebben ze zelf de vereiste handigheid.  

Het is ook niet erg als het eindresultaat niet is wat jij voor ogen had.  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

