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Speelveiligheid
Op het gebied van veiligheid in speelnatuur en op natuurspeelplaatsen heerst een aantal
onduidelijkheden. Wanneer is een risico te groot? Waarop zijn welke regels van toepassing? Spelen is
immers belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen en risico’s horen hierbij, zo vindt ook de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Dit document biedt enig overzicht in deze kwestie.
Risico’s
Om de veiligheid van spelende kinderen te waarborgen, maar ze wel de mogelijkheid te bieden om te
spelen en te ontdekken, heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) het
Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) opgesteld. Dit is een overzicht van
veiligheidseisen gebaseerd op Europese NEN-normen, waaraan speeltoestellen moeten voldoen. Het
WAS is gericht op voorkomen van letsel en het beperken van onaanvaardbare risico’s bij bedoeld of
onbedoeld gebruik van en gedrag op en rondom een speeltoestel. Enkele gevaren die onder deze
onaanvaardbare risico’s vallen zijn en dus ernstig of blijvend letsel kunnen veroorzaken zijn:
- Vallen
- Bekneld raken
- Botsen
- Verstrikt raken
- Biologische of chemische gevaren
Risico’s op letsel bij spelen zijn niet uit te sluiten. Een risico wordt daarom onder het WAS als
aanvaardbaar beschouwd wanneer:
- er geen aanleiding is tot ernstig letsel;
- het risico te herkennen is;
- het eventuele genomen risico de speelwaarde vergroot.
Het beoordelen en beperken van risico’s is een wettelijke verplichting. In de tabel Risico’s op
Overzichtsblad A is in een overzicht het verschil tussen onaanvaardbare risico’s en aanvaardbare
risico’s tegen elkaar afgezet. Daarnaast is in de tabel Juridisch kader op Overzichtsblad A een
schematische uiteenzetting te vinden van andere wettelijke verplichtingen met betrekking tot
speelelementen (Branchevereniging VHG, 2015)

Speeltoestellen en speelaanleidingen
Het is belangrijk bij speelelementen onderscheid te maken tussen speeltoestellen en
speelaanleidingen. Speeltoestellen moeten namelijk voldoen aan het WAS, terwijl voor
speelaanleidingen het naleven van zorgplicht volstaat. Van speeltoestellen die worden aangekocht bij
een handelaar mag worden verwacht dat deze zijn gekeurd en gecertificeerd. Voor speelelementen
waarover twijfel bestaat of deze als speeltoestel gecategoriseerd kunnen worden, vormt onderstaande
tekst een informatiebron. In Bijlage I en Bijlage II is een aantal voorbeelden opgenomen van
verschillende speeltoestellen en speelaanleidingen, om het onderscheid hierin aan te geven.
Daarnaast is in Bijlage III een stroomschema opgenomen zoals dit te vinden is in de Reikwijdtenotitie
behorend bij het WAS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1998). De vraag bij stap 6 uit
dit schema is ambigu. Er is ruimte voor interpretatie met betrekking tot de intentie van plaatsing van
een toestel; een boom die niet met een dergelijk doel geplaatst is, maar door kinderen wel wordt
gebruikt als klimboom is géén speeltoestel (Lobst et al., 2009). Bij het treffen van
veiligheidsmaatregelen – die bij speelaanleidingen dus niet verplicht zijn – is het raadzaam om wel te
kijken wat de lijn der verwachting is met betrekking tot het gebruik van het speelobject; het is dus niet
verplicht om de grond rond een 6 meter hoge klimboom van valdempend materiaal te voorzien, maar
het is wel veiliger als in de lijn der verwachting ligt dat kinderen de boom zullen beklimmen.
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De richtlijnen die zijn opgesteld in het WAS gelden voor speeltoestellen. Volgens het WAS zijn de
volgende criteria leidend bij de bepaling of een speelelement gecategoriseerd wordt als speeltoestel:
- Doelbewust: het element is doelbewust geplaatst, door de beheerder van het terrein zo
geplaatst dat kinderen ermee kunnen spelen
- In een constructie verwerkt: alles wat herleidbaar uit twee of meer delen is samengevoegd
en met elkaar of de omgeving is bevestigd en niet door kinderen is los te maken
(bijvoorbeeld middels schroeven)
- Expliciet uitnodigen tot spelen: een gewone houten zitbank of gewone prullenbak kent
geen duidelijke speelwaarde of bewerking/aanpassing en brengt daarmee geen
speelrisico’s met zich mee zoals vallen, beknelling, snijden, etc.
- Permanent: het speelelement staat gezekerd op een vaste plaats, in tegenstelling tot
tijdelijke speelobjecten
- Openbaar: het terrein waarop het speeltoestel staat is open voor publiek
Let op: wanneer een speelelement niet wordt aangemerkt als speeltoestel onder het WAS, maar op
dezelfde locatie wel één of meerdere WAS-aangemerkte speeltoestellen zijn geplaatst, wordt
uitgegaan van de mogelijke speelrisico’s van dit speelelement. Dat wil zeggen dat het beoogde gebruik
en de toepassing van het toestel evenals de mogelijke speelrisico’s die samenhangen met de locatie
van het toestel een grote rol spelen bij de bepaling of een speelelement onder het WAS wordt
gecategoriseerd als speeltoestel of niet.
Speeltoestellen
Bij het plaatsen en ouderhouden van speeltoestellen, geldt een aantal regels. Zo dient een
speelelement dat als speeltoestel geregistreerd staat altijd te worden gekeurd door een aangewezen
keurinstelling (AKI). Enkele voorbeelden van AKI’s in Nederland zijn:
- Keurmerkinstituut B.V. Zoetermeer
- TÜV Nederland QA B.V. Son
- MME Group Heijningen
Contact- en adresgegevens van deze AKI’s zijn te vinden in de tabel AKI’s op Overzichtsblad B. Het is
raadzaam om een AKI te betrekken in het vroege ontwerpproces bij de aanleg van een
natuurspeelplaats. Deze instanties kunnen helpen bij het aanwijzen van knelpunten en bij het geven
van advies. Hierdoor kunnen in latere fasen van het proces eventuele problemen zoals herzieningen
en aanpassingen of afkeuringen op de valreep op tijd worden aangepakt.
Speelelementen die als speeltoestel geregistreerd staan dienen te worden onderhouden en indien
nodig te worden gerepareerd. Voor speeltoestellen onder het WAS gelden hiervoor de volgende
maatregelen:
Handeling
Risicoanalyse/keuring door AKI
Inspectie
Periodieke controle

Frequentie
Eenmalig/vijfjaarlijks
Jaarlijks
Afhankelijk van materiaal, gebruiksintensiteit

Let op: Bij zelfgemaakte speeltoestellen is Van Helvoirt Groenprojecten producent en verantwoordelijk
voor certificering, logboek en gebruiksaanwijzing. Voor Van Helvoirt Groenprojecten is het van belang
te communiceren met de terreinbeherende organisatie over controles. De beheerder van een terrein
of speeltoestel dient bovendien voor elk van de speeltoestellen een logboek bij te houden. Hiermee
toont de beheerder zijn/haar zorg voor de veiligheid van het toestel aan en maakt het beheer hiervan
inzichtelijk voor zichzelf. Een logboek bevat de volgende elementen:
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-

-

-

Identificatie van het toestel
o Naam en adres van de eigenaar van het toestel
o Naam en adres van degene die het toestel beheert
o Beschrijving van het toestel, bij voorkeur met foto
o Naam van de fabrikant of importeur
o Bouwjaar
o Serie- of typeaanduiding
o Serienummer (indien van toepassing)
Aantekeningen betreffende de inspecties en het onderhoud
o Datum en tijdstip van de inspectie en het onderhoud en gegevens over de
uitvoerder
o Geconstateerde gebreken of veranderingen in de staat van het toestel en de
reparateur
o Vervanging van belangrijke onderdelen en gegevens over de leverancier van deze
onderdelen
Gegevens over ongevallen die verband houden met het toestel
o De oorzaak of de vermoedelijke oorzaak
o Opgetreden persoonlijk letsel
o De maatregelen die zijn genomen na het ongeval om herhaling te voorkomen

Speelaanleidingen
Op natuurspeelplaatsen zijn echter niet alle aanwezige speelelementen te classificeren als
speeltoestel. Deze speelelementen worden speelaanleidingen genoemd en vallen niet onder het
WAS. Speelaanleidingen hoeven niet gekeurd te worden door een AKI, maar behoeven wel onderhoud
en zorgplicht. Voor deze objecten gelden de volgende maatregelen:
Handeling
Veiligheidscheck/risicoanalyse
Grote terreincontrole
Periodieke controle

Frequentie
Eenmalig/vijfjaarlijks
Jaarlijks
Afhankelijk van materiaal, gebruiksintensiteit

Enkele gevallen wanneer een speelelement niet tot speeltoestel, maar tot natuurlijk speelelement
wordt gerekend en daarom niet onder het WAS valt zijn:
- Toestellen die als element van hun spel door kinderen onder toezicht worden vervaardigd
(bijvoorbeeld boomhutten)
- Speeltoestellen die alleen gebruikt worden in de sfeer van de particuliere huishouding
- Datgene dat niet als constructie is aan te merken (losse materialen, omgetrokken bomen,
etc.), tenzij het door een doelbewuste bewerking door de mens een speelobject is
geworden of daarvoor is bestemd
- Constructies zonder duidelijke speelwaarde en -risico’s (doolhoven of hutten van
wilgentakken, vogeluitkijkplaatsen, etc.)
- Constructies door de natuur zelf ontstaan (eilanden, tegen elkaar gevallen bomen, etc.)
- Tijdelijke constructies (door kinderen, bezoekers of groepen zelf gebouwd)
Tenslotte moet bij beheer – met name bij speelnatuur – extra aandacht worden besteed aan
zelfbouwsels. Doordat het bij zelfbouwsels vaak gaat om objecten die verwerkt zijn tot een constructie,
kunnen deze bij een controle of inspectie mogelijk onder het WAS worden geschaard. Om dit te
voorkomen is het belangrijk twee keer per jaar te controleren op het bestaan van zelfbouwsels op het
speelterrein en deze één keer per jaar te verwijderen. Het is raadzaam om deze verwijdering te
communiceren met kinderen (Visser, z.d.). In de tabel Beheer op Overzichtsblad B is schematisch
uiteengezet hoe vaak en welke controles moeten worden uitgevoerd.
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Veiligheid
Om de veiligheid rond speeltoestellen te waarborgen moeten deze voldoen aan het WAS. Voor
speelaanleidingen geldt deze verplichting niet, maar is het eveneens raadzaam maatregelen te treffen
als dit de speelveiligheid ten goede komt. Zoals reeds vermeld, mag worden aangenomen dat
speeltoestellen die worden besteld via handelaren gekeurd en gecertificeerd zijn. De overzichten en
tekst hieronder biedt dan ook voornamelijk houvast voor extra veiligheid bij speelaanleidingen of voor
speelelementen die door Van Helvoirt Groenprojecten zelf ingebracht worden en onder het WAS
vallen. Een gecertificeerd speeltoestel is zo ontwikkeld dat kinderen van een bepaalde
leeftijdscategorie het toestel zelfstandig, zonder hulp van ouders/verzorgers of leerkrachten kan
betreden (Mulder, K., persoonlijke communicatie, 08-09-2020). Het is raadzaam dit in acht te nemen
bij de eventuele inbreng van eigen speelelementen.
Op Overzichtsblad C, D, en E zijn tabellen te vinden waarin enkele van de belangrijkste
veiligheidsvoorschriften schematisch onder elkaar zijn gezet. Maten in deze tabel zijn altijd in
millimeters aangegeven, tenzij anders vermeld. De reden hiervoor is dat deze maat ook gehanteerd
wordt in NEN-normenboek. Afmetingen lopen uiteen van erg klein tot vrij groot en werken met
verschillende maten is verwarrend.
Valhoogte en ondergrond
Het is belangrijk dat een speeltoestel de juiste hoogte heeft en vooral niet te hoog is. Binnen een
speeltoestel is de maximale valhoogte daarom vastgesteld op 600 millimeter. Eventuele platformen
mogen maximaal 1.000 millimeter lager liggen dan ondersteunende maatregelen. De vrijevalhoogte
vanaf een toestel is vastgesteld op maximaal 3.000 millimeter. Om voldoende bescherming te bieden
bij vallen moet enige vorm van valdemping worden aangebracht vanaf een valhoogte buiten het
toestel van 1.500 millimeter. In speelnatuur is het niet wenselijk om rubberen tegels te gebruiken als
valdemping. Met de juiste laagdikte en deeltjes zij natuurlijke materialen zoals gras, boomschors,
houtspaanders of -snippers en zand of grind ook geschikt voor valdemping. In de tabel Materiaaldikte
op Overzichtsblad C is het verband tussen deeltjesgrootte, laagdikte en valhoogte afgezet.
Vrije ruimtes
Rondom een speeltoestel moet voldoende bewegingsruimte zijn die vrij is van obstakels die letsel
kunnen veroorzaken bij kinderen. De vrijevalruimte moet zo tenminste 1.500 millimeter rondom
verhoogde delen van het speeltoestel uitsteken. In Bijlage IV is hiervan een afbeelding te vinden.
Daarnaast moet bij een toenemende vrijevalhoogte (meer dan 1.500 millimeter) de vrijevalhoogte
worden vergroot. In het geval van plaatsing van een speeltoestel tegen een muur, mag de valruimte
aan die zijde worden genegeerd. Bij bewegende toestellen moet de valruimte eveneens worden
vergroot. De vrije ruimte rondom een speeltoestel en de ruimte die een kind bij gebruik van het toestel
inneemt moeten eveneens vrij zijn van obstakels. Bijlage V laat een aantal afbeeldingen van vrije
ruimte zien, daarnaast is op Overzichtsblad D de tabel Cilinderafmetingen te vinden, die verschillende
afmetingen van vrije ruimtes bij verschillende gebruikstypen tegen elkaar afzet.
Toestel
Aan speeltoestellen zelf zitten een aantal belangrijke veiligheidseisen. Zo moet bij de afwerking
gezorgd worden dat het gebruikte hout/materiaal splintervrij is. Hoeken, randen en uitstekenede
delen binnen de gebruiksruimte mogen niet meer dan 8 millimeter uitsteken, tenzij ze worden
afgeschermd door aangrenzende delen van het speeltoestel, of worden afgerond met een radius van
minstens 3 millimeter. Bij het gebruik van handsteunen mag de dwarsdoorsnede hiervan niet groter
zijn dan 60 millimeter. Om beknelling van lichaamsdelen te voorkomen mogen speeltoestellen geen
delen bevatten die in neerwaartse richting samenkomen onder een hoek van minder dan 60°.
Beknelling van kleding of haar moet ook worden voorkomen. Als gebruik wordt gemaakt van tunnels,
mogen deze een maximale lengte hebben van 10.000 millimeter en aan verschillende andere
veiligheidseisen voldoen. Deze zijn in de tabel Tunnel en helling op Overzichtsblad E uiteengezet.
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Speelwater
Water trekt kinderen aan. Spelen met water wordt vaak als enorm leuk ervaren. Water- en zandspel is
daarnaast belangrijk voor de motorische ontwikkeling van kinderen (Van den Boogaard, 2007). Spelen
in en rond water brengt echter uiteraard enkele veiligheidsrisico’s mee. Het grootste risico bij het
gebruik van een waterpartij of -element in een speelgebied is uiteraard verdrinking, uiteraard een
onaanvaardbaar risico. Om deze risico’s te voorkomen dienen aanpassingen gemaakt te worden aan
het land rondom het speelwater, de overgang van land naar water en het water zelf. Overzichtsblad F
biedt een schematisch overzicht van onderstaande tekst een de tabel Afkomst biedt extra informatie
over waterherkomst.
Allereerst moet worden gezorgd dat het omringend terrein rondom een waterpartij voldoende zicht
biedt op het water en de oevers. Veilige waterspeelplekken hebben een duidelijke overgang van land
naar water, een stevige oeverrand die niet afbrokkelt en een stevige waterbodem. De waterdiepte is
maximaal 50 centimeter. Herkenbaarheid van het water is eveneens belangrijk. Waterplanten die een
plas overgroeien belemmeren het zicht op het water en kunnen ervoor zorgen dat een kind onbedoeld
in het water terecht komt, doordat hij/zij denkt vaste grond onder de voeten te hebben. Daarnaast is
een hardere bodem belangrijk voor de speelveiligheid. In een zachte bodem is minder stabiel en hierin
kan eventueel en voet of schoen blijven steken. Om zachte (veenachtige) bodems te verstevigen kan
zand worden aangebracht, wat zo nu en dan aangevuld moet worden. Wat betreft het beheer van
natuurlijk speelwater zijn er geen formele eisen van toepassing. Wel geldt hier algemene zorgplicht,
zoals ook voor natuurlijke speelaanleidingen geldt. De verantwoordelijkheid met betrekking tot
kwaliteit en veiligheid ligt bij deze zorgplicht bij de terreinbeherende instanties (zoals een speeltuin)
zelf. Risicoanalyse, communicatie en het bijhouden van een logboek kan onder deze zorgplicht vallen.
Speelwater valt niet onder het WAS, maar onder de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en
Zwemgelegenheden (WHVBZ) en de bijbehorende Besluiten (BHVBZ). Waterkwaliteit speelt hierdoor
uiteraard ook een rol bij de aanleg en het gebruik van speelwater. Microbiologische verontreiniging
komt bij speelwater het vaakst voor en bestaat uit verontreiniging door bacteriën, protozoa, virussen
en schimmels. In het geval van natuurlijk speelwater is de oorzaak van de meeste microbiologische
verontreiniging feces van kinderen of dieren. Een hoge E-coli waarde in het water is een goede
indicator van deze verontreiniging. Daarnaast kunnen ook andere ziekteverwekkers, zoals de
cyanobacterie (blauwalg) zich ontwikkelen in speelwater. In de Nederlandse praktijk blijken
ziektegevallen overwegend om maag- en darmproblematiek te gaan.

Overige zaken
Bij de communicatie over eventuele risico’s die verbonden zitten aan speelnatuur, speelaanleidingen
of speelelementen is het van belang de boventoon van de communicatie voornamelijk veiligheid te
laten zijn. Veiligheidscommunicatie komt positiever over op een gebruikersgroep of de beheerder dan
risicocommunicatie. Daarnaast is het van belang dat vooraf goed wordt nagedacht over de exacte
boodschap die moet worden overgebracht, de doelgroep voor deze boodschap en het medium dat
hiervoor gaat worden gebruikt.
Op het gebied van aansprakelijkheid geldt wettelijk dat de beheerder van de speelnatuur
verantwoordelijk is voor al het normale en redelijkerwijs te verwachten onderhoud, zodat het spelen
niet gevaarlijk is. Het wordt aangeraden om bij het ontwerp van de speelnatuur al duidelijke afspraken
te maken betreffende het beheer. Grote speelnatuurbeherende organisaties en gemeenten zijn
meestal voldoende verzekerd. Kleine, onafhankelijke speelnatuurinitiatieven moeten een algemene
aansprakelijkheidsverzekering hebben, het liefst aangevuld met een clausule speelnatuur.
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Overzichtsblad A – Algemeen
Risico’s
Onaanvaardbaar
Vallen
Bekneld raken
Botsen
Verstrikt raken
Biologische/chemische gevaren

Aanvaardbaar
Geen aanleiding tot ernstig risico
Gevaar herkenbaar
Speelwaarde vergrotend

Juridisch kader
Wettelijke
verplichting

Aangeraden
Wettelijke
verplichting
beheerder

Speeltoestel
- Voldoen aan de regels van
het WAS
- Gecertificeerd (EN11762008) en voorzien van
typeplaatje, logboek en
Nederlandse
gebruiksaanwijzing*
- Uitvoeren van
risicoanalyse /
veiligheidscheck
- Regelmatige
veiligheidsinspectie
- Gebruik van NENnormen**
- Voldoen aan de regels van
het WAS en zorgen dat
hieraan blijft voldoen
- Bijhouden logboek

Speelaanleiding
- Uitvoeren van
risicoanalyse /
veiligheidscheck
- Regelmatige
veiligheidsinspectie

-

Gebruik van NENnormen**

*In serie vervaardigde toestellen zijn meestal voorzien van een typecertificaat. Een uniek toestel krijgt na certificering
een uniek certificaat. Dit geldt voor de meeste toestellen of inrichtingen die worden gemaakt op natuurlijke
speelterreinen.
**Normen gebruiken is niet wettelijk verplicht, maar voldoen aan de norm levert wel een goede indicatie dat het toestel
voldoet aan de veiligheidseisen van het WAS.
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Overzichtsblad B – Keuring en beheer
Aangewezen keurinstellingen (AKI’s)
Keurmerkinstituut B.V.

Postadres
Postbus 45
2700 AA
Zoetermeer

Bezoekadres
Groeneweg 2e
2718 AA
Zoetermeer

079-3637000
06-46241348
E-mail via contactformulier
www.keurmerk.nl
TÜV Nederland QA B.V.

Bezoek- en postadres
Ekkersrijt 4401
5692 DL
Son en Breugel
0499-339500
E-mail: info@tuv.nl
www.tuv.nl

MME Group

Bezoek- en postadres
1 Feburariweg 3
4794 SM
Heijningen
0167524657
0617972838
E-mail: info@mme-group.com
www.mme-group.com

Beheer
Eenmalig/vijfjaarlijks
Jaarlijks
Periodiek

Zorgplicht
Privaatrecht
Speelaanleiding
Veiligheidscheck/risicoanalyse
Periodieke controle
(afhankelijk van materiaal,
gebruiksintensiteit, etc.)

WAS
Publiekrecht
Speeltoestel
Keuring/risicoanalyse
Periodieke controle
(afhankelijk van materiaal,
gebruiksintensiteit, etc.)
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Overzichtsblad C – Vallen
Vrijevalhoogte
- Binnen toestel maximaal 600 mm
- Eventuele platformen mogen maximaal 1.000 mm lager liggen dan andere
ondersteunende maatregelen
- De vrijevalhoogte vanaf een toestel mag maximaal 3.000 mm bedragen
Bepaling vrijevalhoogte:
Gebruikstype
Staan
Zitten
Hangen
(als volledige ondersteuning van het lichaam
alleen door de handen wordt geleverd en het
hele lichaam naar de handsteun kan worden
getild)
Klimmen
(als het lichaam wordt ondersteund door een
combinatie van voeten/benen en handen,
bijvoorbeeld bij touwen of glij- en klimpalen)
Springen

Verticale afstand
Van voetsteun tot onderliggend oppervlak
Van zitting tot onderliggend oppervlak
Van de hoogte van de handsteun tot
onderliggend oppervlak

Maximale handsteun: 4.000 mm tot het
onderliggend oppervlak (vrije valhoogte
gemeten van de maximale handsteunminus
1.000 mm tot het onderliggend oppervlak)
Vanaf het stuiterbed tot het laagste punt van
de valruimte plus 900 mm

.
Valdemping
Materiaaldikte bij verschillende valhoogtes:
Materiaal
Grasmat/natuurlijke
ondergrond
Boomschors
Houtspaanders/houtsnippers
Zand of grind
Rubbertegels

Kunstgras

Omschrijving
(mm)
Deeltjesgrootte
20-80
Deeltjesgrootte
5-30
Korrelgrootte
0,25-8
-

-

Let op: bij vrijevalhoogtes van tussen 2.000 en 3.000 mm,
kunnen voor de laagdiktes van de valdemping de
tussenliggende waardes rechtlijnig worden geïnterpoleerd.
(Voorbeeld: vrijevalhoogte van 2.500 mm behoeft een
laagdikte van 250 mm)

Laagdikte (mm)
200
300
200
300
200
300
43
55
65
75
85
100
25
35
55
90

Maximale
vrijevalhoogte (mm)
≤ 1.500
≤ 2.000
≤ 3.000
≤ 2.000
≤ 3.000
≤ 2.000
≤ 3.000
≤ 1.400
≤ 1.500
≤ 1.800
≤ 2.100
≤ 2.500
≤ 3.000
≤ 1.300
≤ 1.700
≤ 2.300
≤ 3.000
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Overzichtsblad D – Ruimtes
Vrijevalruimte
- De vrijevalruimte moet tenminste 1.500 mm rondom verhoogde delen van het
speeltoestel uitstrekken, horizontaal gemeten vanuit het verticale projectievlak onder
het speeltoestel. (Bijlage IV)
- De vrijevalruimte moet toenemen bij een vrijevalhoogte van meer dan 1.500 mm.
Aanpassing mogelijk bij plaatsing tegen muur (verkleind) of bij gedwongen beweging
(vergroot).
Vrije ruimte
- De vrije ruimte is de cilindervormige ruimte in, op of om het speeltoestel, die kan
worden benut door de gebruiker die een beweging ondergaat die door het toestel wordt
veroorzaakt. De vrije ruimte moet meegenomen worden bij de plaatsing van een
speeltoestel en vrij zijn van obstakels.
- In Bijlage V is een aantal afbeeldingen van de vrije ruimte te vinden.
Afmetingen cilinder voor bepaling vrije ruimte:
Gebruikstype
Staan
Zitten
Hangen

Radius (mm)
1.000
1.000
500

Hoogte (mm)
1.800
1.500
300 boven en 1.800 onder de hangende positie

.
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Overzichtsblad E – Toestel
Afwerking
- De dwarsdoorsnede van een handsteun mag niet groter zijn dan 60 mm.
- Hout en ander materiaal moet zo goed mogelijk splintervrij zijn.
- Hoeken, randen en uitstekende delen binnen de gebruiksruimte die meer dan 8 mm
uitsteken en niet worden afgeschermd door aangrenzende gebieden die zich niet meer
dan 25 mm van het uiteinde van het uitstekende gedeelte bevinden, moeten zijn
afgerond. De radius van deze afronding moet tenminste 3 mm bedragen.
Beknelling
- Openingen mogen geen delen bevatten die in neerwaartse richting convergeren onder
een hoek van minder dan 60°.
- Speeltoestellen moeten zodanig worden geconstrueerd dat kleding of haar niet bekneld
kan raken.
- Tunnels moeten een maximale lengte hebben van 10.000 mm en voldoen aan de
volgende eisen:
Tunnel en helling:

Helling

Minimale inwendige
afmeting*
Lengte
Overige eisen

Open aan één
uiteinde (mm)
≤ 5° en meer
alleen bij
binnengaan
≥ 750
≤ 2.000
Geen

Open aan beide uiteinden (mm)
≤ 15°

> 15°

≥ 400

≥ 500

≥ 750

≤ 1.000
Geen

≤ 2.000
Geen

≤ 10.000
Geen

≥ 750

≤ 10.000
Klimhulpmiddelen
zoals treden of
handgrepen
* Gemeten op het smalste punt
Afmetingen zijn in millimeters, andere eenheden zijn vermeld.

.
-

Spleten in loop/renoppervlakken met de looprichting mee, in de richting van waarop
wordt voortbewogen, mogen niet groter zijn dan 30 mm.
Openingen meer dan 1.000 mm boven de vrijevalruimte moeten kleiner dan 8 mm zijn.
Indien zij groter zijn dan dit, moeten ze groter dan 33 mm zijn.
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Overzichtsblad F – Water
Water
-

Uitgangsnorm: waterdiepte ≤ 500 mm.
Stevige oeverrand, vrij van (hoge) beplanting en overzichtelijk.
Stevige bodem, vrij van beplanting.
Wateroppervlak vrij van begroeiing zodat geen verwarring met land mogelijk is. Dit kan
leiden tot vergissingen en verdrinking als ergste gevolg.
Bij de aanleg van een motorisch uitdagend of spannend waterelement (bijvoorbeeld een
boomstambrug naar een eilandje) is het altijd raadzaam ook een makkelijke weg aan te
bieden. Zo kunnen kinderen die minder zeker van zichzelf zijn ook meedoen.

Afkomst van water:
Waterbron
Drinkwater
Regenwater
Grondwater

Aandachtspunten
Voldoet aan drinkwaternormen, dus schoon. Hierdoor wel relatief veel
kans op ontwikkeling van legionellabacteriën.
Risico op microbiologische verontreiniging via oppervlakken waarlangs
het water afstroomt (feces van vogels, katten, honden, etc.)
Kwaliteit onderzocht op aantal locatie-specifieke parameters. Bij open
verbinding met oppervlaktewater is de kwaliteit vaak moeilijk te
beheersen.

.
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Bijlage I: Voorbeelden speelelementen als speeltoestel

Opmerking: Bewerkte houtconstructie, permanent geplaatst en gezekerd.
Opmerking: Duidelijk geconstrueerd speelobject, in elkaar gezet met bouten
en permanent.

Opmerking: Bewerkte houtconstructie, permanent geplaatst en gezekerd.

Opmerking: Bewerkte boomstam, bewust geplaatst als
speelobject.
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Opmerking: Bewerkte houtconstructie, permanent geplaatst en gezekerd.

Opmerking: Touwconstructie, permanent.

Opmerking: Duidelijk geconstrueerd speelobject, in elkaar gezet, permanent.

Opmerking: Duidelijk geconstrueerd speelobject, in elkaar gezet, permanent.
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Opmerking: Bewerkte houtconstructie, permanent geplaatst en gezekerd.

Opmerking: Permanent geplaatste stapstammen, uitnodigend
om te spelen.

Opmerking: Afwijkend, permanent en geconstrueerd brugelement. Nodigt uit om te spelen.
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Bijlage II: Voorbeelden speelelementen als speelaanleiding

Opmerking: Relatief onbewerkte boomstam. Geplaatst als brugelement of
motorische uitdaging, niet als speelobject.

Opmerking: Relatief onbewerkte boomstam, geplaatst als brugelement
of motorische uitdaging, niet als speelobject.

Opmerking: Bewust geplaatst als brugelement, niet als speelobject.

Opmerking: Kruislings geplaatste takken. Kunnen zo zijn gevallen of
achtergelaten door kapploeg. Niet bedoeld als speelelement.
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Opmerking: Mogelijk tijdelijke hut van wilgentenen. Niet bedoeld als speelelement.

Opmerking: Takkenhut, door kinderen zelf vervaardigd. Tijdelijk.

Opmerking: Bewust geplaatst als kunstinstallatie, niet als speelelement.
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Bijlage III: Stroomschema WAS speeltoestellen
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Bijlage IV: Vrijevalruimte
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Bijlage V: Vrije ruimte
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