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OVERZICHT
ATTRACTIES

Apeneiland

NL

Ze zijn klein en schattig maar o zulke grote deugnietjes!
De aapjes hebben het eiland volledig ingepalmd en
wonen er nu met vriendjes en familie!
Je zou uren kunnen blijven staan kijken naar hun dolle
avonturen en fratsen!

Bobslee
Deze attractie is echt uniek en ideaal om je dagje Plopsa
Coo nog avontuurlijker te maken. Hoe snel raas jij naar
beneden met de 600 meter lange bobslee? Houd je
hoed vast, trek je hoofd in in de bochten en rem tijdig
af! Spannend!

!

ll Deze attractie beschikt niet over veiligheidsbeugels.
ll Afstappen tijdens rit is mogelijk, maar zeer gevaarlijk
omdat deze attractie niet automatisch stopt.
ll In deze attractie is de beschikbare ruimte zo beperkt
dat enkel kleine kinderen kunnen begeleid worden.
ll U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider
snel kunnen in- en uitstappen.
ll U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop
blijven zitten.
ll U moet kunnen anticiperen op
richtingsveranderingen in het traject.
ll U moet volledige controle hebben over uw
bewegingen en coördinatie.
ll U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw
begeleider 250 meter te voet afleggen.

Carrousel
Iederaan aan boord! Plopsa Coo nodigt jou en je familie
uit voor een superleuk ritje in zijn prachtige Carrousel!
Of je nu op een paard, een struisvogel, een koets of
één van de vele wagentjes zit maakt niet uit … Het
is altijd even plezierig op deze mooie nostalgische
paardenmolen!
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De Autorijschool
K3 gaat een uitstapje maken. Ga je mee? Stap dan in een
auto of bus en geniet van de heerlijke rit. Goede reis!

De Dansende Fonteinen
Dit waterspektakel is een festijn voor ieder kind! Als kat
en muis dollen de kinderen en de fonteinen met elkaar
in het rond.

De Doorloopweide

NL

Jong en oud kunnen de dieren van dichtbij bewonderen
in deze leuke doorloopweide. Je vindt er kippen, geiten
en nog veel meer! Breng ook een bezoek aan Heidi en
alle vriendjes uit de Alpen!

De Konijntjes
Alle Ploppertjes instappen! De Konijntjes gaan
vertrekken! Net als echte kabouters maak je een
ontdekkingsreis op de rug van een konijn, het favoriete
vervoersmiddel van Plop en z’n vriendjes! Kruip op de
rug, hou je goed vast en huppelen maar!

!

ll Deze attractie is niet toegankelijk via de uitgang.
ll U krijgt te maken met onstuimige en plotselinge
bewegingen.
ll Deze attractie beschikt niet over veiligheidsbeugels.
ll Afstappen tijdens rit is mogelijk, maar zeer gevaarlijk
omdat deze attractie niet automatisch stopt.
ll In deze attractie is de beschikbare ruimte zo beperkt
dat enkel kleine kinderen kunnen begeleid worden.
ll Het eindstation is onbemand en bevindt zich op
25m van het instapstation.
ll U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider
kunnen op- en afstappen.
ll U moet volledige controle hebben over uw
bewegingen en coördinatie.
ll U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop
blijven zitten.

De Ploptuin
Ga samen met Plop, Klus, Lui en Kwebbel op verkenning
in deze superleuke speeltuin!

De Uitkijktoren
Geniet van het prachtig uitzicht op de vallei en de
watervallen van Coo. Laat je met de Zetellift naar boven
brengen en geniet daarna van een spectaculair zicht!
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Bijkomende informatie

!

Specifieke informatie met
betrekking tot veiligheid

Specifieke informatie
in geval van evacuatie

De Vliegende Fietsen
Mega Mindy is helemaal gek op deze Vliegende Fietsen
die Opa Fonkel voor haar uitgevonden heeft. Hoe harder
je trapt, hoe hoger je vliegt!

De Zetellift
Aan het startpunt van de lift bevind je je 240m boven
de zeespiegel. Na het afleggen van 700m (of 220m
niveauverschil) vertoef je midden in de Ardense heuvels.
Van bovenaf ontdek je heel het park evenals de stuwdam
van de waterkrachtcentrale en heb je een uniek zicht op
de Amblèvallei.

!

NL

ll Deze attractie is niet toegankelijk via de uitgang.
ll U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider
snel kunnen in- en uitstappen.
ll U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider
trappen kunnen nemen.
ll U moet in staat zijn om u vast te houden in de
veiligheidsbeugel.
ll U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop
blijven zitten.
ll U moet volledige controle hebben over uw
bewegingen en coördinatie.
ll U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw
begeleider 500 meter te voet afleggen.
ll U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw
begeleider kunnen afdalen van een ladder.
ll U moet mogelijks voor langere tijd (meerdere uren)
blijven zitten.

Dino Splash
3 snelle glijbanen waar je in je bootje dinosaurussen
moet trotseren. Durf jij het aan?
ll U krijgt te maken met onstuimige en plotselinge
bewegingen.
ll Deze attractie beschikt niet over veiligheidsbeugels.
ll Deze attractie is niet toegankelijk via de uitgang.
ll Bepaalde delen van deze attractie bevinden zich in
complete duisternis.
ll Deze attractie bevat snelle lichteffecten.
ll Afstappen tijdens de rit is mogelijk, maar zeer
gevaarlijk omdat deze attractie niet automatisch
stopt.

!

ll U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider
snel kunnen in- en uitstappen, want de bootjes
varen de hele tijd en kunnen niet worden stilgelegd.
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ll U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop
blijven zitten.
ll U moet voldoende kracht in de benen kunnen
zetten om schokken op te vangen.
ll U moet kunnen anticiperen op
richtingsveranderingen in het traject.
ll U moet volledige controle hebben over uw
bewegingen en coördinatie.
ll U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw
begeleider van een steile trap afdalen en 100 meter
te voet afleggen.
ll U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw
begeleider overstappen in een andere boot.
ll Bij brand in het station moet u zelfstandig of met
behulp van uw begeleider zeer snel het station
kunnen verlaten.

NL

Halvar
Wapperend haar en handen omhoog, pet eraf: de
beste manier om deze coaster aan te kunnen! Laat je
tegen spectaculaire snelheden meevoeren op de rails
en schreeuw het uit in de bochten! Deze avontuurlijke
arendstocht door het avontuurlijke Coo is zeker de
moeite waard!
ll Deze attractie is niet toegankelijk via de uitgang.
ll U krijgt te maken met onstuimige en plotselinge
bewegingen.

!

ll U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider
kunnen in- en uitstappen.
ll U moet in staat zijn om u vast te houden in de
veiligheidsbeugel.
ll U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop
blijven zitten.
ll U moet kunnen anticiperen op
richtingsveranderingen in het traject.
ll U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider
trappen kunnen nemen.
ll U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw
begeleider van een steile trap afdalen.
ll U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw
begeleider kunnen afdalen van een ladder.
ll U moet mogelijks voor langere tijd (meerdere uren)
blijven zitten.
ll Bij brand in het station moet u zelfstandig of met
behulp van uw begeleider zeer snel het station
kunnen verlaten.
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Bijkomende informatie

!

Specifieke informatie met
betrekking tot veiligheid

Specifieke informatie
in geval van evacuatie

Het JBC Labyrinth
Zoek samen met Samson & Gert naar de uitgang van
dit magische doolhof! Wie slaagt erin om de poortjes te
openen?

Karting
Het startschot is gegeven! Duw die gaspedaal in en stuur
je door de scherpe bochten! Rijd de anderen van je los
en probeer als eerste over de streep te komen! Ideaal
voor toekomstige rallypiloten en snelheidsduivels!

!

ll U krijgt te maken met onstuimige en plotselinge
bewegingen.
ll In deze attractie is de beschikbare ruimte zo beperkt
dat enkel kleine kinderen kunnen begeleid worden.

NL

ll U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider
snel kunnen in- en uitstappen.
ll U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop
blijven zitten.
ll U moet voldoende kracht in de benen kunnen
zetten om schokken op te vangen.
ll U moet kunnen anticiperen op
richtingsveranderingen in het traject.
ll U moet volledige controle hebben over uw
bewegingen en coördinatie.

Maya Splash
Een rustig boottochtje door het donkere Ardense
woud in een pas omgehakte boomstam neemt
een verrassende wending wanneer je plots in een
stroomversnelling terecht komt! De boomstammetjes
worden meegesleurd in een woeste waterval en laten je
meters diep naar beneden tuimelen!

!

ll U krijgt te maken met onstuimige en plotselinge
bewegingen.
ll Deze attractie beschikt niet over veiligheidsbeugels.
ll Afstappen tijdens de rit is mogelijk, maar zeer
gevaarlijk omdat deze attractie niet automatisch
stopt.
ll U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider
snel kunnen in- en uitstappen, want de bootjes
varen de hele tijd en kunnen niet worden stilgelegd.
ll U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop
blijven zitten.
ll U moet voldoende kracht in de benen kunnen
zetten om schokken op te vangen.
ll U moet kunnen anticiperen op
richtingsveranderingen in het traject.
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ll U moet volledige controle hebben over uw
bewegingen en coördinatie.
ll U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw
begeleider van een steile trap afdalen en 100 meter
te voet afleggen.
ll U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw
begeleider overstappen in een andere boot.
ll Bij brand in het station moet u zelfstandig of met
behulp van uw begeleider zeer snel het station
kunnen verlaten.

Mega Mindy Flyer

NL

!

De Mega Mindy Flyer neemt je mee naar een hoogte van
zo’n 65 meter en laat je zweven tussen de wolken. Vlieg
net zoals Mega Mindy en geniet van de kriebels in je buik
en het schitterende uitzicht!
ll U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider
kunnen in- en uitstappen.
ll U moet in staat zijn om u vast te houden in de
veiligheidsbeugel.
ll U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop
blijven zitten.
ll U moet volledige controle hebben over uw
bewegingen en coördinatie.
ll U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van
uw begeleider kunnen afdalen van een ladder of
overstappen in een hoogtewerker.
ll U moet mogelijks voor langere tijd (meerdere uren)
blijven zitten.

Minigolf
In hoeveel beurten krijg jij het balletje in de hole? Tel
het aantal beurten op, heb jij de minste? Dan heb jij
gewonnen!

Mini-Pédalos
Bij mooi weer varen de Mini-Pédalo’s uit op de vijver
van de Maya Splash! De allerkleinsten leren er onder
begeleiding voor het eerst bootje varen!

Octopus
De Octopus is een echte klassieker en nog steeds serieus
geliefd bij het grote publiek. Hij grijpt je met zijn armen
en zwiert je net als een school vissen in de stroming
rond.
ll Deze attractie is niet toegankelijk via de uitgang.
ll U krijgt te maken met onstuimige en plotselinge
bewegingen.
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Bijkomende informatie

!

Specifieke informatie met
betrekking tot veiligheid

Specifieke informatie
in geval van evacuatie

!

ll U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider
snel kunnen in- en uitstappen.
ll U moet in staat zijn om u vast te houden in de
veiligheidsbeugel.
ll U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop
blijven zitten.
ll U moet voldoende kracht in de benen kunnen
zetten om schokken op te vangen.
ll U moet kunnen anticiperen op
richtingsveranderingen in het traject.
ll U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider
trappen kunnen nemen.

NL

ll U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw
begeleider kunnen afdalen van een ladder.

Scooters
Boem ... bam ... bots, zoiets ga je meemaken als je in de
botsautootjes stapt! Gelukkig bots je helemaal niet hard,
en is het héél leuk om te doen!

Speeltuin
Vlak naast de Dino Splash vind je de superleuke
avontuurlijke speeltuin! Kleine rakkers kunnen hier naar
hartenlust ravotten terwijl mama & papa even uitrusten
op een bankje of aan het Sequoiaplein.

Vicky The Ride
Stap in een echte vikingboot en beleef met een
duizelingwekkende snelheid de avontuurlijkste tocht
van je leven! Op en neer, heen en weer … nog niet
genoeg kriebels? Let dan maar goed op want het bootje
waarin je zit draait helemaal rond! Woehoew!

!

ll U krijgt te maken met onstuimige en plotselinge
bewegingen.
ll U moet in staat zijn om u vast te houden in de
veiligheidsbeugel.
ll U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop
blijven zitten.
ll U moet kunnen anticiperen op
richtingsveranderingen in het traject.
ll U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw
begeleider kunnen afdalen van een ladder.
ll U moet mogelijks voor langere tijd (meerdere uren)
blijven zitten.
ll Bij brand in het station moet u zelfstandig of met
behulp van uw begeleider zeer snel het station
kunnen verlaten.
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GIDS VOOR
PERSONEN MET EEN
HANDICAP
EN HUN BEGELEIDERS
Voor uw bezoek
NL

U wenst een dag door te brengen in één van onze parken?
Wij heten u alvast van harte welkom. De Plopsa-parken
werden ontworpen met de grootste zorg en aandacht voor
al onze bezoekers. Deze gids werd samengesteld om uw
verblijf in onze parken zo aangenaam mogelijk te maken en
uw dag zo goed mogelijk voor te bereiden.
Het overloopt de voorzieningen en diensten waarvan u als
personen met een handicap gebruik kunt maken en geeft
u een beter zicht op het beleid dat wij hanteren inzake de
toegang tot attracties voor personen met een handicap.

Parking
In alle Plopsa-parken zijn aangepaste en voorbehouden
parkeerplaatsen aanwezig . Deze plaatsen zijn beschikbaar
voor houders van een parkeerkaart voor personen met een
handicap. De parking is voor iedereen betalend.

Toegangstickets
Plopsa hanteert voordeeltarieven voor personen met een
handicap. Deze tickets zijn enkel te koop aan het onthaal in
de Plopsa-parken.
Aangezien onze medewerkers niet bevoegd zijn om enige
beoordeling te maken inzake een (niet) zichtbare handicap
vragen wij om altijd een geldige verklaring (*) van een
onafhankelijke arts voor te leggen waarin bevestigd wordt
dat u niet in staat bent om zonder hulp het park en/of de
attracties te bezoeken en/of niet in staat bent om wachtrijen
te doen. Indien u rolstoelgebruiker of blind bent, dient u
deze verklaring niet voor te leggen. De begeleiders van
rolstoelgebruikers en blinden krijgen gratis toegang. Voor
andere begeleiders gelden de normale toegangstarieven.
Na de aankoop van uw ticket ontvangt u een armbandje. Dit
geeft u toegang tot de alternatieve toegang van de attracties.
Gelieve steeds uw armbandje te dragen en op vraag te
tonen.
(*) De verklaring mag maximaal 1 jaar oud zijn
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Assistentiehonden
Assistentiehonden zijn toegelaten in het park. We vragen
echter dat zij voorzien zijn van het officiële, wettelijke
hondenjasje of beugel. Als eigenaar dient u ook een
pasje bij zich te hebben dat aantoont dat de hond is
opgeleid door een erkend opleidingscentrum.

Rolstoelen
Een beperkt aantal rolstoelen staat gratis ter beschikking aan
het onthaal in de Plopsa-parken. Tegen inlevering van een
identiteitsbewijs kunt u voor de duur van uw parkbezoek
een rolstoel gebruiken. Het verdient aanbeveling vooraf
te reserveren indien u van deze dienst gebruik wenst te
maken, gezien het aantal beschikbare rolstoelen beperkt is.
U kunt reserveren via info@plopsa.be.

NL

Toiletten en eerste hulp
Alle toiletten in de Plopsa-parken zijn uitgerust met
voorzieningen voor personen met een handicap of
beperkte mobiliteit. Voor specifieke hulp kunt u steeds
terecht bij de EHBO-dienst in het park.

Winkels en restaurants
Alle winkels en restaurants in de Plopsa-parken zijn
toegankelijk voor iedereen.

Begeleiders
Een begeleider dient minimaal 15 jaar oud te zijn en moet
in staat zijn om de persoon met een handicap die hij/
zij begeleidt, te helpen waar nodig. Aangezien het onze
medewerkers niet is toegelaten om bezoekers fysisch in of
uit de attracties te helpen, is het de verantwoordelijkheid
van de begeleider om de persoon met een handicap die
hij/zij begeleidt, fysisch in en uit de attractie te helpen.
De begeleider is bovendien verantwoordelijk voor het
correct en volledig overbrengen van de informatie inzake
toegankelijkheid, de specifieke informatie met betrekking
tot veiligheid en de specifieke informatie in geval van
evacuatie van alle attracties, waarvan hij/zij kennis heeft
genomen naar de persoon met een handicap die hij/zij
begeleidt.
Deze toegang tot een attractie voor een persoon met een
handicap is enkel toegelaten indien de begeleider hem/
haar vergezelt in de attractie.
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Toegankelijkheid attracties
Plopsa streeft ernaar zoveel mogelijk attracties
gemakkelijk toegankelijk te maken voor personen
met een handicap. Omwille van praktische redenen en
veiligheidsaspecten is dit jammer genoeg niet voor elke
attractie mogelijk.

NL

Alle bezoekers moeten steeds in staat zijn om veilig
te kunnen zitten en zich vast te kunnen houden
tijdens de rit. In geval van een mogelijke evacuatie,
vereisen sommige attracties een goede autonomie en
zelfredzaamheid. Voor een aantal van onze attracties zijn
een volledig besef van tijd en ruimte noodzakelijk om de
veiligheid tijdens de rit te kunnen garanderen. Daarom
zijn een aantal van onze attracties niet toegankelijk voor
personen met een lichamelijke handicap, blinden en
personen met een mentale handicap. Voor doven zijn
alle attracties toegankelijk.
Verder geldt -eveneens om veiligheidsredenen- voor
alle attracties een maximum aantal personen met een
handicap dat tegelijkertijd de attracties kan bezoeken.
Ook voor groepen is een verklaring van een
(onafhankelijke) art noodzakelijk. Vanwege de beperkte
capaciteit is het niet mogelijk om met grote groepen
tegelijk gebruik te maken van de alternatieve toegang.
We raden u uitdrukkelijk aan om de groep op te splitsen
in kleinere groepen van 3 à 4 personen, begeleiding
inbegrepen. Neem bij twijfel best contact op via info@
plopsa.be.
Volgende attracties zijn
niet toegankelijk voor
personen met een
lichamelijke handicap:

Zetellift
Bobslee
Vicky The Ride
Halvar

De Konijntjes
Octopus
Mega Mindy Flyer
Maya Splash

Volgende attracties zijn
niet toegankelijk voor
blinden:

Bobslee
Maya Splash

Mega Mindy Flyer

Volgende attracties
zijn niet toegankelijk
voor personen met een
mentale handicap:

Zetellift
Bobslee
Mega Mindy Flyer

Karting (bestuurder)
Dino Splash
Maya Splash

Alternatieve toegang attracties
De meeste attracties zijn via de uitgang te bereiken. Zowel de
personen met een handicap als hun begeleider en maximaal
2 extra personen kunnen hiervan gebruik maken. Indien u
als gezin met meer dan 4 personen van deze voorrangsregel
gebruik wenst te maken, kan dit enkel wanneer u vooraf
schriftelijk contact opneemt met het directiesecretariaat via
info@plopsa.be.
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Volgende attracties zijn
niet via de uitgang
toegankelijk:

Halvar
De Konijntjes
Octopus

Dino Splash
Zetellift

Tegenstrijdigheid wetgeving
Naar aanleiding van de commotie omtrent de
toegankelijkheden bieden wij, na overleg met het
ministerie van Economische Zaken, een voorlopige
tussenoplossing aan.
Als attractiepark wordt Plopsa geconfronteerd met
twee wetten die betrekking hebben op ons beleid voor
bezoekers met een handicap. Deze twee wetten zijn
echter tegenstrijdig.

NL

Enerzijds geldt de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding
van discriminatie. Anderzijds is er de wet van 10 juni 2001
op de uitbating van attractietoestellen, waarin staat dat
de exploitant van een attractie een risiscoanalyse dient
uit te voeren om aan te tonen dat een attractietoestel
voldoet aan de veiligheidsverplichting en verplicht is
deze bevindingen toe te passen tijdens de uitbating
door eventueel preventiemaatregelen op te leggen voor
bepaalde doelgroepen.
Naar aanleiding van incidenten en ervaringen uit het
verleden met gelijkaardige attracties koos Plopsa als
eerste pretpark in België ervoor, naast een interne
risicoanalyse, om deze risicoanalyses eveneens te laten
uitvoeren door een externe partij, namelijk TÜV. Op basis
van deze analyses raden wij de toegang tot bepaalde
attracties ten stelligste af (zie hoger) voor bezoekers
met een handicap, zij het mentaal, fysisch en/of visueel.
Wanneer echter de begeleider van een bezoeker
met een handicap een bepaalde attractie met de
persoon die hij/ zij begeleidt toch wil betreden,
zullen wij op basis van de anti-discrimatiewetgeving
de toegang niet weigeren, noch goedkeuren.
Weliswaar eisen wij in deze gevallen begeleiding onder
de vorm van 1 begeleider per gondel, dit voornamelijk
om evacuatiedoeleinden, en dienen de betrokken
begeleiders een document te ondertekenen waarin
ze verklaren op de hoogte te zijn gesteld dat Plopsa
ten stelligste afraadt sommige attracties te betreden
op basis van de eerder vernoemde risiscoanalyses en
waarin ze verklaren kennis te hebben genomen van
de informatie inzake toegankelijkheid, de specifieke
informatie met betrekking tot veiligheid en de specifieke
informatie in geval van evacuatie van alle attracties
en al die informatie correct en volledig te hebben
overgebracht naar de persoon met een handicap die
hij/zij begeleidt. Het te ondertekenen document is
beschikbaar bij het onthaal.
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TÜV Nederland
Inspections
De Waal 21c
5684 PH Best
Nederland

RAPPORT
036980CP_PPA_GIDSNL_20160318_RV
Klant / Client :

Plopsaland

Bezoekplaats / Place of visit:

De Pannelaan 68 8660 De Panne

Onderdeel of installatie:

Toegankelijkheid attracties voor Mindervaliden

Order no. Client:

EN 13814 Fairground & amusement park machinery and structures -Safety,

NL

1. Onderwerp
Op vraag van Plopsaland werden volgende documenten nagezien:
1.1 Gehandicapten gids versie voor de volgende parken:
- Plopsaland De Panne 150805
- Plopsaqua 160317
- Plopsaland Indoor Hasselt 160310
- Plopsacoo 1508/31
- Plopsaland Indoor Coevoorden 150810
- Holiday park 160223
1.2 Risico analyse toegankelijkheid attracties voor gehandicapten met referentie 20110913
voor de volgende parken
- Plopsaland De Panne
- Plopsaland Indoor Hasselt
- Plopsacoo
- Plopsaland Indoor Coevoorden
- Holiday park
2. Bevindingen
TUV NL kan de regels en beperkingen in beide documenten bijtreden
Rapport nagezien door / report verified by:

Plaats:

Best

Datum:

2016-03-18

Naam:

Rik Vercruysse

Functie:

Senior Insp. Engineer

TÜV NL

Algemene contactgegevens
Kon u in deze brochure nog geen antwoord op uw
vraag vinden, contacteer ons dan via:

info@plopsa.be
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VEILIGHEIDSVEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN
PICTOGRAMMEN
Niet toegankelijk voor
zwangere vrouwen

Niet toegankelijk voor
personen met hartklachten

Niet toegankelijk
met gipsverband

NL

Niet toegankelijk voor
zwangere vrouwen
Niet toegankelijk
voor personen
met nek- en rugklachten

Niet toegankelijk
Risico
nat te worden
metom
gipsverband

Niet toegankelijk voor
personen
hartklachten
Handenmet
binnen
houden

NL

NL

Niet toegankelijk voor personen
met
nek- ende
rugklachten
Verboden
attractie
te verlaten tijdens de rit

Risico om nat te worden
Geen losse voorwerpen
meenemen

Verboden de attractie
te verlaten tijdens de rit

Geen losse voorwerpen
meenemen
Verboden te roken

Verboden te schommelen

Verboden de attractie
met schoenen te betreden

Verboden te roken

Verboden hand- of rugzak
mee te nemen

Honden verboden

Toegang verboden voor personen
in toestand van dronkenschap

Honden verboden

Toegang verboden voor personen
in toestand van dronkenschap

Verboden de attractie
met schoenen te betreden

Verboden paraplu's
en stokken mee te nemen

Handen binnen houden
Verboden te schommelen

Verboden hand- of rugzak
mee te nemen

Verboden drank en eten
mee te nemen

Verboden drank en eten
mee te nemen

Geen drinkbaar water
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Verboden paraplu's
en stokken mee te nemen

Geen drinkbaar water

15
15

TOEGANKELIJKHEID
VAN DE ATTRACTIES

toegankelijk
onder begeleiding van een volwassene
niet toegankelijk
≥ cm

1

Halvar

2

Zetellift

3

Octopus

4

Bobslee

5

Vicky The Ride

6

Scooters

7

De Autorijschool

8

De Vliegende Fietsen

9

De Konijntjes

10

Maya Splash

11

Mega Mindy Flyer

12

Karting

13

Minigolf

14

Carrousel

15

Dino Splash

16

Mini-Pedalo’s

17

Het JBC Labyrint

18

De Uitkijktoren

19

Apeneiland

20

Speeltuin

21

De Dansende Fonteinen

22

De Doorloopweide

23

De Ploptuin

85

90

96 100 110 120 125 130 140

Deze gids is een aanvulling op het parkreglement dat
geraadpleegd kan worden in het onthaal of op www.plopsa.com.

