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’Alles voor de kinderen’
Met het ontwerp en de inrichting van nieuwe speelplekken is veel geld
gemoeid. Toch noemen gemeenten niet de aanschafprijs als belangrijkste variabele. De levensduur, de onderhoudskosten op lange termijn,
de wijk waarin de speelplek komt te liggen en de wens van de kinderen zijn doorslaggevend.
Tekst Jacob van Megen
Beeld Rens Kromhout en
Wendy Bakker

Tijdens het spelen oefenen kinderen verschillende vaardigheden. Ze zijn op zoek naar zichzelf
en ontdekken de wereld. Ook leren kinderen tijdens het ravotten de grenzen van hun motoriek
kennen en ze leren omgaan met anderen. Het is
daarom belangrijk dat er in de directe omgeving
van opgroeiende kinderen geschikte en veilige
speelruimte aanwezig is.
Vaak leggen gemeenten de kwaliteit en de
kwantiteit van de speelplek vast in een ’speelruimteplan’ of zoals in Uithoorn in een ’speelbe-

leidsplan’. In deze plannen is duidelijk omschreven wanneer er waar ergens een speelplek moet
komen, wat het budget is en waaraan een veilige
speelplaats moet voldoen. Er staat bijvoorbeeld
ook in dat fabrikant, leverancier, eigenaar en beheerder van de speelplaats samen aansprakelijk
zijn voor eventuele onveilige speelvoorzieningen.
Het onderhoud en de controle op veiligheid moeten dus goed geregeld zijn.
De overheid heeft de normen hiervoor, die
voortkomen uit Europese richtlijnen (CEN), in

De ligging van een speelplek bepaalt of een afrastering nodig is.

1997 vastgelegd in het ’Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen’. Gemeenten stemmen hun
speelbeleidsplan daar op af.

Kwaliteitsadviseur
In Nijmegen is één grote kinderboerderij, er zijn
verschillende wijkspeeltuinen met een beheerder
en overal in de stad zijn openbare speelplekken.
Wijnand van Neerbos, kwaliteitsadviseur spelen,
draagt de directe verantwoordelijkheid voor de
inrichting, aanschaf en veiligheid van de speelplekken. Een eenduidige materiaalkeuze is er volgens hem niet in de gemeente Nijmegen. ,,Dat is
grotendeels afhankelijk van de plek. Op plaatsen
waar uit ervaring bekend is dat er rekening gehouden moet worden met vandalisme, stel je nu
eenmaal andere eisen aan het materiaal.’’
Het is volgens de adviseur belangrijk dat kinderen meebeslissen over de inrichting van de speelplek. ,,Zij moeten er tenslotte spelen.’’ Meestal
gebeurt dit aan de hand van een opinieonderzoek
in de wijk.
Waar een nieuwe speelplek komt is sterk afhankelijk van de gegevens die in de ’sociale atlas’
worden vermeld en de prognose over de demografische ontwikkeling. Van Neerbos: ,,In Nijmegen hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat een
wijk recht heeft op een eigen spelplek als er
66 kinderen tussen de vier en twaalf jaar wonen.
De twaalfjarigen tellen hierbij voor 60% mee.’’
Bepalend voor de ligging van de speelplek is,
dat kinderen geen drukke verkeerswegen moeten
oversteken om er te komen. ,,Dat komt de veiligheid ten goede.’’ Bovendien is het volgens Van
Neerbos dan ook niet nodig om de speelplek van
een afrastering te voorzien. ,,Er blijft dan bovendien meer geld over voor speeltoestellen’’, aldus
de kwaliteitsadviseur.

Aansprakelijkheid
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Speelzones
Een volledig ingerichte speelplek moet in de gemeente Uithoorn zo ongeveer tien jaar meegaan.
Momenteel werkt de gemeente aan een groot
herinrichtingprogramma dat gefaseerd wordt uitgevoerd. ,,In 2006 moet alles klaar zijn’’, zegt Caro
Hollebeek, beleidsmedewerker spelen in Uithoorn. Hollebeek spreekt liever over speelzones
dan over speelplekken: ,,Uithoorn is ingedeeld
in speelzones. Binnen een 30 km-gebied ligt in
elke buurt een speelplek die gemakkelijk toegankelijk is.’’



De gemeente Haarlem maakt duidelijk onderscheid tussen openbare speelplekken en speeltuinen. ,,Dat zijn twee totaal verschillende dingen’’,
zegt Cor Philippo, technisch beheerder speelvoorzieningen. Bij speeltuinen is volgens de beheerder
altijd toezicht. ,,Ze hebben een commercieel uitgangspunt en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.’’

Philippo meent dat goed overleg tussen de afdelingen ontwerp en beheer onmisbaar is om
veilige speelplekken te creëren. ,,Ik adviseer de
ontwerpafdeling. De beheerder is immers medeaansprakelijk als er zich ongelukken voordoen.
Ook is hij verantwoordelijk voor het onderhoud
aan de speeltoestellen.’’
De Haarlemse beheerder heeft sinds de invoering van het nieuwe Attractiebesluit geen
rondhout speeltoestellen meer in openbare
speelplekken toegepast. ,,Hout kan niet meer’’,
zegt hij resoluut. ,,Het splintert en dat is gevaarlijk. Bovendien moet tijdens een schilderronde de
speelplek volledig worden afgesloten.’’ In plaats
van hout adviseert Philippo daarom nu steeds
vaker aluminium of kunststof.
Voor de inrichting van de speelplek maakt
de beheerder gebruik van de basisadministratie
van de gemeente Haarlem. ,,Die geeft uitstekende informatie over het aantal kinderen en de
leeftijdsopbouw in de directe omgeving.’’ Door
inspraakrondes op scholen en huis-aan-huisenquêtes worden de wensen geïnventariseerd.
,,De kinderen zijn zo direct betrokken bij de
inrichting van de speelplek.’’ De gemeente
Haarlem rekent voor de inrichting een vast bedrag per kind.
Omdat valbrekende ondergronden erg duur
zijn, plaatst Philippo vaak combinatietoestellen.
,,Klimmen, glijden en hangen in één toestel. Dat
scheelt twee keer een dure ondergrond.’’ Als het
even kan kiest hij voor zand of boomschors als
ondergrond, maar dat is afhankelijk van de plek.
De laatste jaren wordt steeds vaker kunstgras
gebruikt. ,,Een uitstekend alternatief voor rubbertegels’’, vindt de beheerder.
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De gemeente heeft een voorkeur voor duurzaam
materiaal. ,,We kiezen wel altijd de minst kwetsbare soorten zoals metaal, kunststof of
robiniahout.’’ De ondergronden verschillen.
,,Onlangs is er een proef gedaan met kunstgras
bij de kinderboerderij. Dat ziet er prachtig uit,
is zeer intensief te betreden en roept tevreden
reacties op’’, vertelt Hollebeek.
Kinderen worden in Uithoorn direct betrokken
bij de inrichting van een speelplek. ,,Het is natuurlijk belangrijk dat we weten wat zij willen.’’
Van de nieuwe speelplek wordt soms samen met
de kinderen een maquette gemaakt. Meestal gebeurt dit in samenwerking met de scholen. ,,We
willen graag weten wat er leeft. Dan kunnen we
dat meenemen in onze besluitvorming.’’

Met een speeltoestel waarin meerdere spelelementen worden gecombineerd,
bespaart een gemeente geld omdat er maar één ondergrond wordt aangelegd.
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Een speelzone wordt op deze manier een plek
van de kinderen en de buurt, waardoor het vandalisme afneemt. ,,De buurt voelt zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en houdt zelf de
controle. Vandalisme wordt snel gemeld’’, aldus
Hollebeek.

Levensduur
Voor Jan Thomas Nieuwenhout, beleidsmedewerker spelen in de gemeente Dronten, zijn
speelwaarde en levensduur erg belangrijk bij de
aanschaf. Hout is voor hem een materiaal dat
emotioneel gezien een hoge speelwaarde heeft.
,,Helaas haalt het in de meeste gevallen de technische levensduur van tien jaar niet.’’ Het verschilt
weliswaar van wijk tot wijk, maar volgens de
beleidsmedewerker is hout te vandalismegevoelig.
,,Vandalisme dwingt ons min of meer te kiezen
voor andere, minder aardse materialen.’’
Bij de aanschaf van speeltoestellen vindt Nieuwenhout ook de afwerking belangrijk. Hoe zijn de
bewegende delen bevestigd? Kunnen bouten en
moeren opengedraaid worden? ,,Simpele draadhaken kunnen bijvoorbeeld niet meer. Kinderen
krijgen tegenwoordig alles open en los.’’
De plaats waar een speeltuin wordt gepland is
afhankelijk van het aantal bewoners. Volgens de
beleidsmedewerker heeft het geen enkele zin om
daar een leeftijdsbereik aan te verbinden. ,,Dat
wisselt veel te veel.’’
De ondergrond van de speelplaats wordt voornamelijk bepaald door de plek. ,,Op een plein
passen we rubbertegels toe. Schors zou daar een
rommeltje worden.’’ In Dronten is wel eens een
skatebaan aangelegd, maar volgens Nieuwenhout
zijn dat soort specifieke plekken, voor vooral de
wat oudere kinderen, budgettair niet realistisch.
,,Als de plek klaar is, is de rage weer over.’’ 

’Een speelplek moet
in elk geval uitdagend zijn’
In speeltuinen en openbare speelplekken spelen
kinderen de hoofdrol. José Korteschiel, directeur
bij Speelstad De Ruiter in Wormer, zegt in haar
reactie op de aanpak van de gemeenten: ,,Het is
goed dat gemeenten de kleine gebruiker zo intensief bij de invulling betrekken. De speeltuin is er
immers voor hen.’’
José Korteschiel is naast haar directeursfunctie, adviseur voor
rayon Midden-Nederland. Haar kijk en advies op speelplekken
is vooral helder. Een speelplek moet volgens haar voor alle leeftijden iets uitdagends te bieden hebben. ,,Het spreekt voor zich
dat kinderen van twee jaar andere speelbehoeftes kennen dan
kinderen van twaalf jaar.’’
Ze roemt de plekgebonden aanpak van de gemeenten. Komt
de speelplek in een achterstandswijk of in een villawijk? Hoe
is de leeftijdsopbouw in de wijk? Ligt de plek helemaal in het
groen of juist ingesloten tussen wegen? Is er toezicht? Ligt de
speelplek aan een wandelroute? Hoe intensief verwacht je dat
de speelplek wordt gebruikt? Wonen er ook ouderen in de buurt
die graag naar spelende kinderen kijken? Allemaal vragen die je
volgens Korteschiel moet beantwoorden om tot een verantwoorde keuze te komen. Zowel voor de inrichting van de speelplek
als voor de keuze van het materiaal.
Ze verbaast zich echter vaak over de manier waarop sommige
toestellen worden geplaatst. ,,Alle inspraakrondes van buurtbewoners ten spijt, als je een roestvrijstalen glijbaan pal in de zon
zet, heb je het niet begrepen.’’

’Een afrastering kan tegelijkertijd
dienstdoen als speeltoestel’
Hoe graag we het ook zouden willen, kinderen spelen niet alleen op speeltoestellen. Een trapveldje, picknickplaatsen, water
of eventueel iets waar ze hutten mee kunnen bouwen moeten
ook in de buurt zijn. Soms zie je dat gemeenten hiervoor complete speelzones inrichten, waar alle mogelijkheden voor de
kinderen aanwezig zijn. ,,In deze zones kun je goed rekening
houden met de leeftijdsopbouw in de buurt.’’ Zo kun je water en
wegen voor de allerkleinsten goed afsluiten met de zogenoemde
Play-panels, een afrastering die tegelijk dienstdoet als speeltoestel. ,,Je hebt panels waar een boter-kaas-eierenspel in zit, maar

José Korteschiel

er zijn ook boot- of busuitvoeringen, met een klein stuurtje erop
voor de wat jongere kinderen.’’
Uit ervaring weet José Korteschiel dat gemeenten zoekende
zijn. Overal zie je herinrichtingsplannen van de grond komen.
Alles heeft volgens de speeldeskundige echter voor- en nadelen.
Dat geldt voor de uitvoering van de toestellen, maar ook voor de
keuze van de ondergrond. Hout is bijvoorbeeld brandbaar, maar
relatief goedkoop. Kunststof brandt ook. Metaal is duur maar
vraagt weer weinig onderhoud. ,,Als je afschrijvings- en onderhoudskosten nauwkeurig in overweging neemt verschillen de
investeringen allemaal niet zo heel veel.’’
Betrokkenheid, goed onderling overleg en deskundigheid zijn
adviezen die Korteschiel graag nog bij de gemeenten neerlegt.
,,Zorg ervoor dat je als gemeente niet voor verrassingen komt te
staan en maak duidelijke afspraken met de buurt en de leverancier. Zet het speelplezier van de kinderen, zo veilig mogelijk, op
de eerste plaats. Zie spelen maar als educatieve ondersteuning’’,
aldus Korteschiel. 
Speelstad De Ruiter VOF
Koetserstraat 7, 1531 NX Wormer
T (075) 642 04 60, F (075) 642 04 94
I www.speelstad.nl
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’Door klimmen en klauteren
worden kinderen Tarzan’
Voor kinderen is spelen een elementaire behoefte. Fraaie speeltoestellen alleen trekken kinderen echter nog niet naar buiten. Hier is meer
voor nodig. Kinderen willen avontuur, dingen ontdekken en dit in een
aantrekkelijke, schone en veilige omgeving. Hoe verwerken speeltuinfabrikanten samen met ontwerpers al deze wensen in de inrichting van
speelplaatsen?
Tekst Kyra Kuitert / Beeld Rens Kromhout, Hanneke Reijbroek, Goede Speelsystemen, Kompan
De nog immer groeiende populariteit van televisie, computerspelletjes en internet zorgt ervoor dat veel kinderen tegenwoordig minder bewegen dan goed voor ze is. Een kind dat tijdens
zijn spel aan lichaamsbeweging doet, traint zijn conditie en ook
zijn motorische vaardigheden. Factoren die dit beïnvloeden zijn
kracht, snelheid, reactievermogen, balans en uithoudingsvermogen. Speeltoestellen die hierop inspelen zijn dan ook een essentieel onderdeel van de inrichting van een speelplek.
Het is voor speeltoestelfabrikanten een voortdurende uitdaging om aantrekkelijke, duurzame en verantwoorde speeltoestellen te ontwikkelen. Vier grote spelers in het veld, Lappset,
Goede Speelsystemen, Kinderland en Kompan, zijn zich ervan
bewust dat je er niet alleen bent met het ontwerpen en kiezen
van toestellen. Zij werken dan ook samen met architecten en
landschapsarchitecten om de klant desgewenst een geïntegreerd ontwerp van een speelplek aan te kunnen bieden.

manier worden geprikkeld. Jarenlang hebben ontwerpers van
speelruimtes en fabrikanten van speeltoestellen ruimtes ingericht met standaard speeltoestellen. Veel fantasie voor de
gebruiker was hier niet te bespeuren, wat ook bleek uit het
matig gebruik van deze speelplaatsen. Veel fantasievoller en
uitdagender is het om de bekende betegelde speelplaats om te
vormen tot een bespeelbaar, driedimensionaal speellandschap.
Een speellandschap dat is afgestemd op de mogelijkheden en
wensen van het ontwikkelende kind. Een speelruimte waar
kinderen steeds weer nieuwe ontdekkingen doen, fantaseren,
samenspelen en de eigen grenzen leren (ver)kennen.’’
De ontwerper zal vervolgens de omvang, de grenzen en de
mogelijke beperkingen van de locatie onderzoeken. Belangrijk
zijn onder andere de toegangen en de aanwezige paden en
wegen. Ook wordt bekeken of het mogelijk is naar de speelplek
te fietsen of te skaten en of je er met een rolstoel of kinderwagen kan komen. Kinderen spelen het liefst op een wat beschutte
plek. Daarom zal ook met omstandigheden als licht, schaduw,
zon en wind rekening moeten worden gehouden.

Van nul tot achttien
Veel gemeenten hebben een zogenaamd speelruimtebeleidsplan
opgesteld. Aan de hand van de aanwezigheid en de actieradius
van drie leeftijdsgroepen, 0-6, 6-12 en 12-18 jaar, worden keuzes
gemaakt over de aanleg van speelplekken en de bijbehorende
doelgroep(en). Daarbij wordt rekening gehouden met barrières
zoals een grote weg of een flatgebouw.
Kleine speeltuinen richten zich meestal op één specifieke
doelgroep terwijl in grotere speelplaatsen vaak een zonering
is aangebracht waardoor verschillende groepen een eigen plek
krijgen. Steeds vaker zie je een ontmoetingsplaats voor meerdere generaties, waar ’nul tot tachtig’ elkaar kunnen ontmoeten.
De verschillende speelplaatsontwikkelaars hanteren allemaal

Het fort van Lappset in speeltuin Brakkefort in Nijmegen.

een indeling naar leeftijdsgroepen. In grote lijnen zijn de volgende groepen te onderscheiden:






Aanwezige omgeving
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Uniek is niet duurder

In een speeltuin kunnen kinderen zich ontplooien door te spelen, vindt
Kinderlandschap.

De ontwerpers van de vier speeltoestelfabrikanten zijn het erover
eens dat het creëren van een omgeving minstens zo belangrijk is
als de keuze voor specifieke speeltoestellen. Het Edense bedrijf
Kinderlandschap gaat hierin misschien wel het verst. Hun creaTuin&Landschap [ 18 ] 2004



Of je nu een speelplek wilt aanpassen of een compleet nieuwe
speelplek gaat inrichten, de aanwezige omgeving is volgens
ontwerpers een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast moeten veel
vragen worden beantwoord: Wat is de afmeting van de speelplek? Hoeveel kinderen gaan er gebruik van maken? Hoe oud
zijn de kinderen? Wat voor toestel spreekt ze aan? En wat is het
budget?
Alle ontwerpers zijn het erover eens dat het belangrijk is uit
te gaan van het kind en zijn behoeften. Want, zo stelt de firma
Kompan, spel van kinderen is een manier om te ontwikkelen en
volwassen te worden.
Peter Laurier van Kinderlandschap BV in Ede verwoordt het
als volgt: ,,Opgroeiende kinderen en jongeren hebben behoefte
aan een ruimte, waarin zij zich prettig kunnen voelen. Een plek
waar ze zichzelf kunnen zijn, zichzelf kunnen ontdekken, zich
kunnen ontplooien en waar hun zintuigen op een natuurlijke

Peuters (< 2 jaar) zijn vooral bezig zichzelf en hun omgeving te leren kennen. Ze bewegen, observeren en
voelen. Voor deze groep moet een kleinschalige, veilige
ruimte worden gecreëerd waar het kind, alleen of samen met andere kinderen, kan ervaren en oefenen wat
hij net heeft geleerd.
Kleuters (2 < 4 jaar) spelen vaker samen. Zij houden van
fantasiespellen en imiteren daarnaast graag volwassenen. Deze groep heeft vooral behoefte aan heldere
kleuren en zachte, vriendelijke vormen die vooral het
plezier in het spelen benadrukken.
Kinderen (4 < 7 jaar) worden zelfstandiger en doen met
hun vriendjes regel- en rollenspellen. Hierdoor leren
ze sociaal gedrag, samenwerken en onderhandelen. De
ontwerper moet denken aan ruimtes voor ontmoeten,
ontdekken en weer verstoppen.
Vanaf 7 jaar verbeteren kinderen hun motorische vaardigheden enorm snel. Avontuur, (collectieve) balspelen
en sport zijn favoriet. Toestellen en mogelijkheden tot
klimmen, hangen, gooien, vangen en springen zijn goed
voor deze groep; ze kunnen dan hun vaardigheden
oefenen. Tevens wordt ’zien en gezien worden’ steeds
belangrijker.
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ties, die ze niet speeltuin maar kinderlandschap
noemen, kenmerken zich door niveauverschillen,
kronkelende paden, bespeelbare beplanting en
natuurlijke elementen. Peter Laurier van Kinderlandschap: ,,We proberen de fantasie van kinderen optimaal te stimuleren: verstoppen achter
en onder struiken, achter een heuvel of een berg
maakt ze tot struikrover of indiaan. Door klimmen en klauteren over natuurstenen, boomstammen, objecten en toestellen of door avontuurlijk
spelen met zand en water, worden ze Tarzan.
Kinderen moeten weer kunnen spelen, fantaseren en zichzelf en de wereld kunnen ontdekken
op een manier zoals, nog niet eens zo heel lang
geleden, voor hun ouders, opa’s en oma’s heel
gewoon was.’’
Is een kinderlandschap duurder dan een gewone speelplaats? Laurier meent van niet: ,,De gemiddelde prijs per m2 voor een kinderlandschap
is gelijk aan de traditionele inrichting van speelterreinen. Doordat meer gebruik wordt gemaakt
van aanwezige natuurlijke (speel)middelen en
hergebruik van materialen kan een besparing
gerealiseerd worden en neutraliseert deze de iets

De openbare speeltuin Confucius, waarvan binnenkort de uitvoering start. De speeltuin is
ontworpen door Kompan.
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hogere kosten voor de unieke speeltoestellen.’’
Op min of meer dezelfde lijn als Laurier zit
Norbert Schwartz, een Duitse architect. Hij heeft
ruim twintig jaar ervaring met het ontwerpen
van speeltoestellen voor Spielgeräte Parkbauten,
in Nederland vertegenwoordigd door de firma
Goede Speelsystemen. Hij maakt ook speelplekontwerpen en laat zich daarbij inspireren
door wat elk kind weet, namelijk dat niet een
speeltuin maar een bouwplaats, een beek of een
braakliggend terrein de leukste speelplaatsen
zijn.
Schwartz ergert zich aan de huidige fantasieloze speelplaatsen, hoe kleurrijk en fantasievol de
toestellen, of zelfs forten of torens ook zijn. Zijn
voorkeur gaat uit naar natuurlijke materialen en
vormen, waarbinnen ruimte is voor de fantasie
van het kind. Als ondergrond kiest hij dan ook
meestal voor zand of houtsnippers, natuurlijk
materiaal dat zelf ook weer aanleiding tot spelen
geeft.

Pedagogisch concept
Mariëlle Piels is werkzaam als landschapsarchitect bij Kompan Play Institute, de consultancyafdeling van de firma Kompan. Piels maakt
ontwerpen voor speelplekken op zeer uiteenlopende plekken en voor uiteenlopende budgetten.
Ze gebruikt daarvoor het uitgebreide Kompan
toestellenassortiment maar ontwerpt ook zelf
speelobjecten. Piels: ,,Kompan werkt met een
pedagogisch concept. Speelwaarde, recht op spelen en veiligheid zijn hierbinnen kernbegrippen.
Werken met dit concept betekent aandacht besteden aan de omgeving waarin spelen de hoofdfunctie is. Een kind beperkt zijn spel niet tot de
toestellen. Kenmerkende sterke elementen uit
de omgeving worden gehandhaafd, zwakke elementen verwijderd of aangepast. Ik maak graag
op creatieve wijze gebruik van wat er is, een stuk
bosplantsoen wordt bijvoorbeeld avonturenroute.
Voorafgaand aan het ontwerp gaan we eerst te
rade bij de buurt en vooral bij de toekomstige
gebruikertjes zelf via de zogenaamde kinderinspraak. Voor de kleinsten betekent dit meestal
een kringgesprek en tekeningen maken. Voor de
grotere kinderen hebben we een diapresentatie
van uiteenlopende landschappen, van nomadenkamp tot turfveld in Drenthe. Hierover voeren
we dan gesprekken en ook deze kinderen mogen
tekenen. De vraag aan de kinderen is wat zij in

zo’n landschap zouden doen. Doel is dat ze niet
in toestellen denken maar in spelvormen. Ik ben
elke keer weer verrast door de uitkomsten van
deze bijeenkomsten.’’
Net als Kompan pleit ook de van oorsprong
Finse firma Lappset ervoor kinderen te betrekken
bij het ontwerp en de realisatie van een nieuwe
speelplek. Uit hun ervaring is gebleken dat een
enquête een efficiënte methode is om betrokkenheid te bewerkstelligen.
Ook de inspraak met de rest van de buurtbewoners en andere betrokkenen krijgt hun aandacht.
Lappset verzorgt desgewenst een kant-en-klare
PowerPoint-presentatie, die te gebruiken is bij
een inspraakavond met de buurt. Vooraf overlegt
de ontwerper met de klant welke speeltoestellen in een bepaald plan passen. Gelet wordt op
de doelgroep, de ruimtelijke aspecten en het
beschikbare budget. Hiervan maakt de ontwerper
een PowerPoint-presentatie op cd-rom. Bij projecten van enige omvang is deze service vooralsnog
kosteloos.
Om ook kinderen met een handicap plezierig te
kunnen laten samenspelen, zijn optimale speelsituaties en speeltoestellen nodig voor hun ontwikkeling. De verschillende fabrikanten leveren
daarom naast het standaardpakket speeltoestellen ook maatwerkobjecten. Tevens ontwerpen ze
desgewenst geïntegreerde speelruimtes in zowel
de gezondheidszorg als in het openbaar groen.

Gewenste ondergrond
Als het gaat om het kiezen van de ondergronden
van speeltoestellen hebben ontwerpers niet altijd
het laatste woord. Gemeenten hebben vaak zelf al
uitspraken gedaan over de gewenste ondergronden in de diverse omgevingen. Daar komt bij dat
het budget meeweegt bij de keuze van de ondergrond. Rubber is mooi en functioneert goed maar
is relatief duur. Zand daarentegen is goedkoop,
maar vergt meer onderhoud. Mariëlle Piels vindt
overigens dat met zand spelen een essentieel
onderdeel van spelen is, zeker in combinatie met
water. Alleen al om die reden wil ze het niet graag
missen.
Ondergronden zijn bijzonder belangrijk. De
meeste ongelukken op speelplekken gebeuren
tijdens het vallen op een ontbrekende of een
slecht schokabsorberende ondergrond. Zand,
grind, boomschors, kunstgras, rubberen tegels en
gegoten rubber zijn materialen die als de laag dik

Goede Speelsystemen geeft de voorkeur aan speeltoestellen van natuurlijke materialen
die ruimte bieden voor de fantasie van het kind.

genoeg is, een goed schokabsorberend vermogen
bezitten. Om een optimale werking te verkrijgen,
moeten deze materialen echter uitgekozen worden met inachtneming van de omstandigheden
en de gedefinieerde vrije valhoogte van het toestel. Als kinderen uit de speeltoestellen vallen,
hebben ze met de juiste ondergrond een goede
kans om ’zacht terecht te komen’. Ze leren dat
het pijn doet als ze vallen, maar hopelijk wordt
voorkomen dat men naar de eerste hulp moet
rijden.
Piels signaleert bij de keuze van speeltoestellen dat er een sterke voorkeur is voor metaal en
plastic of voor hout. De keuze voor metaal en
plastic wordt vooral bepaald doordat deze materialen onderhoudsarm, vandalismebestendig en
duurzaam zijn. Dat wil niet zeggen dat zij zich
daar altijd door laat leiden. Hout is ook duurzaam
en een prettig, warm materiaal. Zij laat de keuze
voor materialen liever afhangen van de vraag van
de gebruikers en wat het beste past in de omgeving. 
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’Vandalisme is een grote
kostenpost bij speeltuinbeheer’
Houten speeltoestellen hebben bij de meeste gemeenten de langste tijd
wel gehad. Te onderhoudsintensief en erg vandalismegevoelig, zijn veelgehoorde reacties. Speelplaatsbeheerders geven de voorkeur aan speeltoestellen van metaal en kunststof want deze zijn minder gevoelig voor
vandalisme dan hout en hebben bovendien een lange levensduur.
Tekst Joachim Koutstaal / Beeld Rens Kromhout, Jan Berg

Hoewel kunststof als vandalismebestendig wordt aangemerkt is
ook dit product weinig bestand tegen vuur.

Sport Spel & Ruimte

Scope 2004

Sinds de invoering van het Besluit Veiligheid
Attractie- en Speeltoestellen (BVAS) is er veel
veranderd in de wereld van speeltoestellen.
Door de toepassing van duurzame materialen
zijn openbare speelplaatsen een stuk veiliger
geworden.
Maar veiligheid kost geld merken de meeste
gemeenten in Nederland. Om te voorkomen dat
de kosten voor aanschaf, aanleg en onderhoud
van speelvoorzieningen te hoog worden, kiezen
gemeenten voor hoogwaardige en onderhoudsvriendelijke speelmaterialen. Zo winnen kunststof en aluminium terrein ten koste van hout en
staal. Speeltuinondergronden met houtsnippers
worden vervangen door rubberen gietvloeren en
kunstgras. Een andere reden om voor duurzame
materialen te kiezen is vandalisme.

Duurzaam
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Graffiti
Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is terughoudend in het toepassen van boomschors
als ondergrond. Binnen de afdeling Inrichting
en Beheer is Martijn Baerveldt verantwoordelijk
voor de speeltuinen. ,,Burgers klagen over boomschors. Ze vinden het onhygiënisch.’’ Kinderen
nemen de schors mee en rondom de speelplaatsen zijn overal stukken terug te vinden. Het beleid is hier vooral gericht op het vervangen van
ondergronden door kunstgras. ,,Het is erg onderhoudsvriendelijk en gaat lang mee.’’
De gemeente kampt met graffiti-overlast maar
dit is niet van invloed op de materiaalkeuze voor
speeltoestellen. ,,Of je nou hout, metaal of kunststof gebruikt, geen van deze materialen is veilig
voor bekladding,’’ vindt Baerveldt. Bewoners kunnen telefonisch en schriftelijk klachten indienen
bij de gemeente. ,,Veiligheidsbedreigende situaties lossen we meteen op en racistische graffiti
wordt direct verwijderd.’’
Voor speeltoestellen is kunststof het meestgebruikte materiaal in Hendrik-Ido-Ambacht.
,,Kunststof is sterk, heeft een lange levensduur
en is onderhoudsarm.’’



In Stadsdeel Slotervaart past de gemeente
Amsterdam hout, kunststof en aluminium toe
in speelplaatsen. De klimtouwen zijn over het
algemeen van nylon en ijzer. Jan Berg, opzichter
specifiek beheer openbare ruimte, noemt robiniahout als goedkoopste materiaal voor speeltoestellen: ,,Robiniahout is een goed en duurzaam
alternatief voor tropisch hardhout.’’ Hout is
echter vrij duur in onderhoud in vergelijking met
kunststof. Berg: ,,Kunststof vraagt weinig onderhoud, is kleurvast en heeft een lange levensduur.
Hout gaat na verloop van tijd rotten en splinteren.’’ Het onderhoud aan houten speeltoestellen
omvat het herstellen en vervangen van beschadigde delen en het opnieuw vastzetten van losgeslagen planken.
Stadsdeel Slotervaart heeft veel last van vandalisme. ,,Bij aluminium ballenvangers achter
voetbaldoelen trekken ze de spijlen eruit. Dat
moeten we allemaal opnieuw lassen of in zijn
geheel vervangen’’, aldus de opzichter.
Berg is verantwoordelijk voor 127 speelplaatsen in Slotervaart. Bij alle speelplaatsen is er
gekeken welke ondergrond het meest geschikt
is. De keuze voor de ondergrond is afhankelijk
van de valhoogte. Slotervaart gebruikt zand, rubbertegels, rubberen gietvloeren, gras, boomschors
en betontegels. Berg: ,,Kunstgras passen we niet
toe omdat het snel slijt en regelmatig vervangen
moet worden.’’ Gewoon gras is volgens Berg veel

goedkoper. Hij zweert echter bij rubberen gietvloeren. ,,Zo’n gietvloer lijkt op rubberen tegels
maar dan uit één stuk.’’ Gietvloeren zijn volgens
Berg veilig en goed vandalismebestendig en
makkelijk en goedkoop in onderhoud. ,,De vloer
zandvrij houden met een bladblazer en af en toe
eens een schoonmaakronde, meer heeft deze ondergrond niet nodig.’’ Onkruid groeit er niet want
de vloer bestaat uit een aaneengesloten plaat.
Zand en boomschors vragen het meeste onderhoud. Kinderen lopen de schors uit de bakken
en dat geeft een rommelige aanblik. Bovendien
verteert schors en moet het jaarlijks aangevuld
worden. Hetzelfde geldt voor zand, dit moet aangevuld, gezeefd of vervangen worden.’’
De beheerder in Slotervaart voegt er echter wel
aan toe dat alles kapot kan. ,,Welk materiaal je
ook kiest, tegen moedwillig slopen kun je natuurlijk weinig beginnen. Laatst is er een klimtoestel
met glijbaan en al in de brand gestoken. Door de
verbrandingshitte is ook de rubberen gietvloer
volledig gesmolten. Slotervaart kon vervolgens
opdraaien voor de schadepost van 15.000.’’
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Onderhoudskosten

Rob Vroon is beheerder speelvoorzieningen in
Dordrecht. In 35% van de gevallen is metaal toegepast bij speeltoestellen. Het onderhoud van de
metalen toestellen beperkt zich volgens Vroon
tot het vastzetten of vernieuwen van bouten en
moeren en het verwijderen van graffiti. Beschadigingen aan speeltoestellen kunnen bewoners
telefonisch of via de gemeentelijke website melden.
Conform de richtlijn van het Attractiebesluit
controleert de gemeente Dordrecht vier keer
per jaar alle speelplekken. ,,Drie controlerondes
voeren we zelf uit, de vierde besteden we uit aan
een gecertificeerd inspectiebedrijf’’, aldus Vroon.
Twee extra inspectierondes per maand worden
uitgevoerd door een aannemer. De totale kosten
voor aanleg en onderhoud van de speelvoorzieningen liggen tussen 260.000 en 270.000. Een
aanzienlijk deel hiervan gaat naar onderhoud
van ondergronden. Kunstgras, gras, rubbertegels,
gietrubber, dennenschors en zand komen het
meest voor. Van deze is dennenschors het minst
populair.

Servicelijn
In de gemeente Arnhem worden een keer per
maand alle openbare speelplekken geïnspec-

teerd. Aan de hand van een inspectierapport
worden kapotte onderdelen of speeltoestellen
helemaal vervangen. José Venema, medewerker
spelen in de gemeente, legt uit dat er naast de
inspectierondes een servicelijn bestaat ,,speciaal
voor tussentijdse reparatie’’.
Gemiddeld tellen de openbare speelplaatsen in
Arnhem drie tot vier speeltoestellen. ,,Meer kan
niet. Het onderhoud zou dan te veel geld gaan
kosten’’, vertelt Venema. Grote onkostenposten
zijn volgens haar normale slijtage, vandalisme en
het reinigen van het zand onder de speeltoestellen.
Om de kosten van beheer binnen de perken te
houden helpt de buurt een handje mee. Venema:
,,Wij bieden de buurt bijvoorbeeld extra attracties
aan als ze zelf het zand schoonhouden en aanharken.’’ Volgens haar loopt deze spontane actie
uitstekend. In een onlangs gehouden monitoring,
kregen 21 van de 23 openbare speelplekken de
waardering ’voldoende schoon’. ,,De mate van
vervuiling is opgenomen in een bestek. De wijkcontactpersonen van de speeltuin hebben we
aangesproken op de vervuiling.’’
Jarenlang is er volgens Venema te weinig geld
beschikbaar gesteld voor speelplekken. ,,We zijn
op dit moment bezig met een inhaalslag en komen eigenlijk geld tekort.’’
Rondhout wordt in de gemeente Arnhem niet
meer opnieuw toegepast. ,,Alles wat er nog staat,
wordt op den duur vervangen door metaal of
kunststof.’’ Rondhout is volgens Venema namelijk
erg gevoelig voor vernieling zoals kerven waardoor hout gaat splinteren en onveilig wordt. Ook
het in de brand steken is in sommige wijken een
populaire bezigheid.
Uiteraard hebben metaal en kunststof ook zo
hun nadelen. Als er iets kapot gaat is het niet
meer te repareren. ,,Helemaal vervangen is dan
nog de enige optie’’, zegt Venema. Ze voegt er
echter aan toe dat speeltoestellen van metaal en
kunststof veel langer meegaan. ,,Dat staat niet in
verhouding tot bijvoorbeeld rondhout.’’ 

De keuze voor de ondergrond is
afhankelijk van de valhoogte. Gras
kan een goede optie zijn.
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’Maak een goed plan
als basis voor het
onderhoud’
Speelplaatsen zijn onmisbaar voor jonge kinderen.
Maar bij intensief gebruik slijten ze en kunnen
vernielingen plaatsvinden. Een planmatige onderhoudsaanpak is volgens speelruimteadviseur Johan
Oost van OBB Ingenieursbureau in Deventer de
enige oplossing om geldverspilling te voorkomen.
Johan Oost heeft dagelijks contact met gemeenten in Nederland.
Volgens hem is speeltuinvandalisme vaak het gevolg van een tekort aan recreatieruimte voor pubers. ,,Kinderen tot twaalf jaar
slopen niet, maar spelen. Voor jongeren in de puberleeftijd zijn
er vaak te weinig recreatiemogelijkheden. Twee trapveldjes voor
achthonderd jongeren is veel te weinig en lokt vandalisme uit.’’
Oost adviseert gemeenten dan ook altijd in hun speelbeleidsplan rekening te houden met deze doelgroep, bijvoorbeeld door
de aanleg van ontmoetingsplekken voor jongeren. ,,Een eigen
plek aanleggen voor deze doelgroep is weliswaar kostbaar, maar
het staat niet in verhouding tot de onderhouds- en reparatiekosten van een gesloopte speelplek.’’

’Laat buurtbewoners een oogje
in het zeil houden’
Door buurtbewoners bij het onderhoud te betrekken, kun je
volgens Oost vandalisme voor een groot deel voorkomen. ,,Een
buurtvereniging kan heel goed zand aanharken en een oogje in
het zeil houden.’’ Zo wil de gemeente Lith bewoners een cursusdag aanbieden om te leren hoe ze zelf de speelvoorzieningen
kunnen onderhouden. ,,Met een logboek kunnen bewoners de
onderhoudsstaat van een speeltoestel bijhouden.’’ Wel moet duidelijk zijn waar de verantwoordelijkheid ligt.
Onderhoud en inspectie kunnen volgens Oost goed tegelijk
uitgevoerd worden. ,,Laat de groendienst, zoals bijvoorbeeld in
Arnhem, de controle maar uitvoeren en beschadigingen rapporteren. Dat scheelt twaalf inspectieronden per jaar’’, aldus Oost.
Ook op de inspectie van al gecertificeerde speeltoestellen
kan volgens hem flink bezuinigd worden. Gemeenten laten

Johan Oost

nu in veel gevallen een inspecteur de gekochte speeltoestellen
opnieuw keuren. Hij vergelijkt deze handelswijze met het uit
elkaar halen van een KEMA-gekeurde stofzuiger. ,,Die schroef je
toch ook niet uit elkaar. Daar is nu juist zo’n certificaat voor!’’
Vaak is het de angst van gemeenten om een schadeclaim aan
hun broek te krijgen. ,,Dat is niet helemaal verwonderlijk’’,
meent Oost. ,,Nederland neemt steeds meer de Amerikaanse
claimcultuur over. Gemeenten willen zich gewoon indekken.’’

’Overdrijf de veiligheidsmaatregelen niet’
Dan is er nog het punt van de overdreven veiligheidsmaatregelen. ,,Rubbertegels rondom een wipkip in het gras worden vanuit
het Attractiebesluit niet voorgeschreven. Toch leggen gemeenten
ze aan omdat het veiliger overkomt.’’ Onnodige veiligheidsmaatregelen zijn extra onkosten. Oost adviseert daarom het
onderhoud van speelplekken planmatig aan te pakken. Werken
vanuit een speelbeleidsplan kan onnodige uitgaven voorkomen.
,,Aanleg en onderhoudswerkzaamheden liggen dan vast in bijvoorbeeld een RAW-bestek.’’
De materiaalkeuze voor speelplaatsen hangt af van de locatie
en van de wens van de kinderen uit de buurt, en in veel mindere mate van het onderhoud. Een gemeente als Hendrik-IdoAmbacht, die alle ondergronden op termijn wil vervangen voor
kunstgras, moet van te voren goed nadenken wat te doen in een
natuurlijke omgeving. ,,Ik zou kunstgras daar afraden. Rubber
en kunststof zijn in onderhoud weliswaar goedkoper, maar deze
materialen hebben voor kinderen veel minder belevingswaarde
dan zand en houtsnippers.’’ Hierbij komt nog dat gemeenten
dikwijls niet nadenken over de stortkosten bij vervanging van
de ondergrond. Onderhoudskosten zouden volgens Oost ondergeschikt moeten zijn aan het speeldoel en de belevingswaarde.
,,Natuurlijk kun je in een stenige omgeving niet werken met
houtsnippers, maar een felgekleurd kunststof speeltoestel met
een rubberen gietvloer in een bos ziet er ook niet uit.’’ 
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De vakbeurs Scope ziet dit jaar voor het eerst
het licht. Was sport en spel in voorgaande jaren
een van de thema’s van de Demo-Dagen, nu is
dit thema in een zelfstandige, specialistische
beurs gegoten. De even jaren kan de vakbezoeker terecht op Papendal voor Scope,
de totaalvakbeurs voor sport, spel en ruimte.
In de oneven jaren treft de bezoeker de oude
vertrouwde Demo-Dagen, vakbeurs voor recreatie en groen, aan.

Workshops
Algemene informatie
Op de vakbeurs worden zowel in het Congrespaviljoen als in
afzonderlijke stands, workshops en lezingen gegeven.

Scope 2004 is te bezoeken op dinsdag 7, woensdag 8 en
donderdag 9 september van 9.30 tot 16.30 uur op Nationaal
Sportcentrum Papendal in Arnhem
Beursorganisator is LC Nederlands instituut voor Lokale
Sport&Recreatie
Postbus 103, 6860 AC Oosterbeek
T (026) 339 64 10
F (026) 339 64 12
I www.vakbeurs-scope.nl
E scope@lc.nl.

Congrespaviljoen
Dinsdag 7 september
9.45 uur: Workshop ’Inrichting buitensportaccommodatie’
Workshop ’PPS en aanbesteding sportaccommodatie’. Inleiding: Volhuis BV.
Woensdag 8 september
10.00 uur: Symposium ’Het sportpark van de Toekomst’
Inleiding: Grontmij en Marktplan adviesgroep.

RUIMTE

SPORT

SPEL

00
72

15 ] 2004
Tuin&Landschap [ 18

ENTREE

Congrespaviljoen
Expohal
LC-paviljoen

ENTREE

Bereikbaarheid
Het beursterrein is gelegen aan de Papendallaan in Arnhem.
Automobilisten bereiken het sportcentrum Papendal via de
A50 (afslag Schaarsbergen) of de A12 (Afslag Oosterbeek/
Wolfheze en dan N224 richting Arnhem). Via borden wordt
de bezoeker naar de parkeerterreinen geleid.
Bezoekers die per openbaar vervoer naar Papendal komen,
kunnen per trein reizen tot Centraal Station Arnhem. Daar
vertrekt bus 107 naar Papendal. Vanaf NS-station Wolfheze
rijden bussen van de organisatie naar het beursterrein. De
treintaxi is ook een mogelijkheid.

Bron: Landelijke Contactraad

Een beurs waarin de volle breedte van de sector is vertegenwoordigd en waar ondernemers, bestuurders en ambtenaren
op het gebied van sport, spel en openbare ruimte elkaar ontmoeten is het uitgangspunt van Scope. Dit sluit beter aan bij
de wensen en verwachtingen in de markt, is de overtuiging
van organisator Landelijke Contactraad, Nederlands instituut
voor Lokale Sport&Recreatie. De herpositionering van het
onderdeel Sport en Spelen van de Demo-Dagen in een aparte
vakbeurs moet de vakbezoeker meer duidelijkheid geven over
het producten- en dienstenaanbod van speel- en sporttoestelontwikkelaars, graszaadproducenten, advies- en architectenbureaus, cultuurtechnische bedrijven en boomkwekerijen.
Scope wil een plek bieden voor het uitwisselen van kennis en
ervaring. Nieuw is dan ook het Congres-paviljoen waarin
bedrijven lezingen en workshops houden over actuele
thema’s in de sport- en spelsector.
De beurs is compacter van opzet dan de Demo-Dagen. Doordat de grote machines niet op Papendal worden getoond en
gedemonstreerd is minder ruimte nodig. Voordeel hiervan is
dat vlak naast het beursterrein geparkeerd kan worden.
Aan de beurs nemen in totaal 171 exposanten deel. Het terrein is in drie zones opgedeeld die aansluiten bij de thema’s
sport, spel en ruimte.

Stand 146: Pleisureworld-Paviljoen
Dinsdag 7 september 11.00 uur
Woensdag 8 september 13.00 uur
’Grenzen vervagen tussen sport, werk, privé en vrije tijd’
door The Plays.
Dinsdag 7 september 12.00
Woensdag 8 september 14.00
’Niemand wil de jongeren in de buurt’ door Denfit.

Stand 144: OBB ingenieursbureau

Dinsdag 7 september 15.00
Woensdag 8 september 15.00
’Voorzieningenclusters:’bezint eer ge begint...’’
door Kennisplatform Voorzieningenclusters.

Dinsdag 7 september
11.30 uur: Opening door H.P. Kasbergen, directeur Jantje Beton
13.30 uur: Workshop ‘Speelruimteanalye’ door OBB Ingenieurs
15.00 uur: ’Buurtbewoners aan de slag voor speelruimte’
door de ANWB.

Dinsdag 7 september 13.00
Donderdag 9 september 11.00
’Klimwanden ook voor recreatieve doeleinden’
door Vertige Climbing Structures & Equipment.

Woensdag 8 september
10.30 uur: ’Verkeersdruk op spel’ door 3VO
12.00 uur: ’Uitdaging en Veiligheid; Dilemma’s bij het spelen’
door de Nationale Speelraad
14.00 uur: ’Een spannende speelplek in de stedelijke wildernis,
De Speeldernis’ door De Speeldernis
16.00 uur: ’De woonomgeving, ook als speelruimte voor kinderen’ door Stedenbouwkundige Sara van Duijn.
Donderdag 9 september
10.30 uur: ’Grondige ondergronden’ door OBB ingenieurs
12.00 uur: ’Leren van over de grens, de stand van zaken in
België’ door Kinderspel België
13.30 uur: ’Risicoanalyse op speeltoestellen’ door Spereco
15.00 uur: ’Van verkeerspan naar ruimteplan’ door verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng.

Dinsdag 7 september 14.00
Donderdag 9 september 12.00
’Maatschappelijk risicobeheer’
door Van Spek Risicobeheersing.
Woensdag 8 september 12.00
Donderdag 9 september 14.00
’Panna Feild, een nieuwe ontwikkeling i.s.m. Nike’
door VelopA-Omniplay.

 Inhoudelijke informatie over de workshops is

te vinden op www.vakbeurs-scope.nl.
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Het beursterrein is gelegen aan de Papendallaan in Arnhem.
Automobilisten bereiken het sportcentrum Papendal via de
A50 (afslag Schaarsbergen) of de A12 (Afslag Oosterbeek/
Wolfheze en dan N224 richting Arnhem). Via borden wordt
de bezoeker naar de parkeerterreinen geleid.
Bezoekers die per openbaar vervoer naar Papendal komen,
kunnen per trein reizen tot Centraal Station Arnhem. Daar
vertrekt bus 107 naar Papendal. Vanaf NS-station Wolfheze
rijden bussen van de organisatie naar het beursterrein. De
treintaxi is ook een mogelijkheid.

Bron: Landelijke Contactraad

Een beurs waarin de volle breedte van de sector is vertegenwoordigd en waar ondernemers, bestuurders en ambtenaren
op het gebied van sport, spel en openbare ruimte elkaar ontmoeten is het uitgangspunt van Scope. Dit sluit beter aan bij
de wensen en verwachtingen in de markt, is de overtuiging
van organisator Landelijke Contactraad, Nederlands instituut
voor Lokale Sport&Recreatie. De herpositionering van het
onderdeel Sport en Spelen van de Demo-Dagen in een aparte
vakbeurs moet de vakbezoeker meer duidelijkheid geven over
het producten- en dienstenaanbod van speel- en sporttoestelontwikkelaars, graszaadproducenten, advies- en architectenbureaus, cultuurtechnische bedrijven en boomkwekerijen.
Scope wil een plek bieden voor het uitwisselen van kennis en
ervaring. Nieuw is dan ook het Congres-paviljoen waarin
bedrijven lezingen en workshops houden over actuele
thema’s in de sport- en spelsector.
De beurs is compacter van opzet dan de Demo-Dagen. Doordat de grote machines niet op Papendal worden getoond en
gedemonstreerd is minder ruimte nodig. Voordeel hiervan is
dat vlak naast het beursterrein geparkeerd kan worden.
Aan de beurs nemen in totaal 171 exposanten deel. Het terrein is in drie zones opgedeeld die aansluiten bij de thema’s
sport, spel en ruimte.

Stand 146: Pleisureworld-Paviljoen
Dinsdag 7 september 11.00 uur
Woensdag 8 september 13.00 uur
’Grenzen vervagen tussen sport, werk, privé en vrije tijd’
door The Plays.
Dinsdag 7 september 12.00
Woensdag 8 september 14.00
’Niemand wil de jongeren in de buurt’ door Denfit.

Stand 144: OBB ingenieursbureau

Dinsdag 7 september 15.00
Woensdag 8 september 15.00
’Voorzieningenclusters:’bezint eer ge begint...’’
door Kennisplatform Voorzieningenclusters.

Dinsdag 7 september
11.30 uur: Opening door H.P. Kasbergen, directeur Jantje Beton
13.30 uur: Workshop ‘Speelruimteanalye’ door OBB Ingenieurs
15.00 uur: ’Buurtbewoners aan de slag voor speelruimte’
door de ANWB.

Dinsdag 7 september 13.00
Donderdag 9 september 11.00
’Klimwanden ook voor recreatieve doeleinden’
door Vertige Climbing Structures & Equipment.

Woensdag 8 september
10.30 uur: ’Verkeersdruk op spel’ door 3VO
12.00 uur: ’Uitdaging en Veiligheid; Dilemma’s bij het spelen’
door de Nationale Speelraad
14.00 uur: ’Een spannende speelplek in de stedelijke wildernis,
De Speeldernis’ door De Speeldernis
16.00 uur: ’De woonomgeving, ook als speelruimte voor kinderen’ door Stedenbouwkundige Sara van Duijn.
Donderdag 9 september
10.30 uur: ’Grondige ondergronden’ door OBB ingenieurs
12.00 uur: ’Leren van over de grens, de stand van zaken in
België’ door Kinderspel België
13.30 uur: ’Risicoanalyse op speeltoestellen’ door Spereco
15.00 uur: ’Van verkeerspan naar ruimteplan’ door verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng.

Dinsdag 7 september 14.00
Donderdag 9 september 12.00
’Maatschappelijk risicobeheer’
door Van Spek Risicobeheersing.
Woensdag 8 september 12.00
Donderdag 9 september 14.00
’Panna Feild, een nieuwe ontwikkeling i.s.m. Nike’
door VelopA-Omniplay.

 Inhoudelijke informatie over de workshops is

te vinden op www.vakbeurs-scope.nl.
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Natuurgrasbedrijven verenigd op

Sportboulevard Scope

Twaalf bedrijven die zich bezighouden met advies, aanleg en onderhoud van natuurgrasvelden presenteren zich op de Sportboulevard
van vakbeurs Scope. De Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek is initiatiefnemer van de boulevard.
Een tent met afzonderlijke presentaties
van de producten en diensten van twaalf
sport- en cultuurtechniekbedrijven en een
apart demonstratieterrein voor de innovaties vormen gezamenlijk de Sportboulevard. Het is de tweede keer dat de nog
jonge Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek samen met twaalf van haar
dertig leden aanwezig is op de vakbeurs.
Twee jaar geleden besloten de bedrijven
die vertegenwoordigd waren in de cultuurtechnische commissie van ISA-Sport
een zelfstandige branchevereniging op
te richten. Een overkoepelende organisatie die de belangen voor graszaad- en
meststofproducenten, graszodenkwekers, adviseurs en cultuurtechnische
bedrijven voor natuurgras behartigde,
bestond nog niet. Ook wilde de branche
zelf onderzoek initiëren om zo een breder
scala aan onderzoeksvragen te kunnen
beantwoorden. Voorheen was de branche
afhankelijk van de door het ISA-Sport en
de NOC*NSF ingestelde onderzoeken. ,,Op
een gegeven moment beslis je, nu gaan

we het zelf doen”, zegt Kees Haaksman,
voorzitter van de branchevereniging. De
vereniging heeft inmiddels samenwerking
gezocht met PlantResearch International
Wageningen voor een onderzoek naar de
invloed van de microflora op gras.
Haaksman benadrukt dat het oprichten
van de branchevereniging niets te maken
heeft met een tegenwicht bieden aan de
opkomst van kunstgras in de sector. ,,De
bedrijven die lid zijn van de vereniging
hebben ook kunstgrasvelden in hun
programma. Hiervoor zijn tevens cultuurtechnische werkzaamheden nodig. Daar
komt bij dat er 10.000 natuurgrasvelden
in Nederland zijn. Uit een ruime prognose
blijkt dat 20% hiervan omgezet wordt
naar kunstgrasvelden. Dan hou je 8.000
velden over. Doel van de vereniging is het
vak inhoudelijk, bijvoorbeeld door onderzoeken maar ook door het ontwikkelen
van een garantiecertificaat, op een hoger
niveau te brengen.” Specifieke normen
voor grassportvelden opstellen en het instellen van een geschillencommissie zijn

eveneens taken van de branchevereniging
die daaraan bijdragen.
Behalve bedrijven die zich bezighouden
met aanleg en onderhoud van natuurgrassportvelden, gras(zaad)- en meststoffabrikanten, en cultuurtechnische
adviesbureaus, kunnen ook gemeentelijke
sportbedrijven en werkvoorzieningschappen zich aansluiten bij de branchevereniging. Haaksman: ,,We hebben gezocht
naar een brede vertegenwoordiging van
bedrijven en organisaties om te voorkomen dat het idee zou kunnen ontstaan
dat het een gezellige club van aannemers
zou worden. Dat is met deze opzet onmogelijk.” Het gezamenlijk belang van de
bouwers van natuurgrasvelden is en blijft
gezond en goed bespeelbaar natuurgras. 

Deelnemers aan de
Sportboulevard - stand 137
-

Advanta Seeds
Queens Grass
Agterberg
Hay Aerts Grondverbetering
Nootenboom Sport
Jos Scholman
Arcadis
Grontmij
Oranjewoud
J. van Esch
Van Kessel
De Ridder
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Noviteiten
Speeltoestellen
Sterke combinatie

Lappset Nederland BV komt met de nieuwe productlijn Axiom
naar Papendal. De Axiom-producten zijn geometrisch vormgegeven en bieden een uitdagende oplossing voor een speel- en
ontmoetingsplek.
Axiom heeft naast glijbanen en brandweerslangen ook klimwanden en klimnetten. Constructie en materialen zorgen voor
een duurzaam product. De transparante vorm en de combinatie van warm hout met koel aluminium zorgen voor een
aantrekkelijk speeltoestel. De Hexagon (foto boven) is een van
de producten uit de nieuwe Axiomlijn.
Aan de bestaande Finnolijn is onlangs de Design for All-productlijn toegevoegd (foto onder). Deze speeltoestellen zijn
voor kinderen, maar ook voor ouders en grootouders. Diverse
nieuwe onderdelen zijn ontwikkeld om de speeltoestellen ook
geschikt te maken voor kinderen met beperkingen.

 De informatie over de noviteiten is

afkomstig van de fabrikanten

Leren van water

Speelstad De Ruiter VOF
Koetserstraat 7, 1531 NX Wormer
T (075) 642 04 60
F (075) 642 04 94

Nijha BV
Postbus 3, 7240 AA Lochem
T (0573) 28 85 55
F (0573) 25 45 54

Replay Profs in Playgrounds
Achterkantmolen 57, 6003 CN Weert
T (0495) 53 04 10
F (0495) 54 46 00

I www.nijha.nl
E info@nijha.nl
Stand 116

I www.replay-speeltoestellen.nl
E info@replay-speeltoestellen.nl
Stand 131
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Speeltoestellenontwerper en -producent Nijha zoekt de grens
van wat kinderen willen en wat volgens regelgeving veilig is.
Het resultaat is een nieuwe serie speeltoestellen met de naam
’Kick for Kids’.
De Nijha-toestellen zijn uitgebreid getest in een woonwijk. In
deze omgeving laten kinderen zien hoe zij de speeltoestellen
willen gebruiken.

Sinds voorjaar 2004 importeert Replay Profs in Playgrounds
het uit Engeland afkomstige SMP Speeltoestellen-programma.
SMP fabriceert metalen toestellen, zoals de Alien, een 6 m
hoge speeltoren voor de grotere jeugd. Dit toestel met een
hoge gebruikerscapaciteit heeft een valruimte van circa
60 m2.
Naast de Alien presenteert Replay de Arena en de Meeting
Point. De Arena is een sportcombinatie van voetbal en basketbal en kan worden uitgebouwd door metalen schermen
die voorkomen dat de ballen buiten het speelveld komen. De
Meeting Point zijn zitcomponenten waar de jeugd elkaar kan
treffen. Het zijn kleurrijke modellen, gemaakt van zeer duurzaam metaal.

I www.speelstad.nl
E ruiter@speelstad.nl
Stand 126

Space City biedt ruimte

Sarba
I www.sarba.nl
E info@sarba.nl
Stand 134
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Toestellen uit Engeland

Speelstad De Ruiter introduceert een leerzaam waterspeeltoestel voor kinderen. Met dit toestel kunnen kinderen spelenderwijs waterstanden beïnvloeden. Op deze manier leren
ze hoe Nederland in de toekomst bewoonbaar en watervrij
gehouden kan worden.

Nieuw in Nederland zijn de metalen Sarba toestellen voor
speelterreinen en JOP’s. Onder de naam Space City bieden ze
ruimte voor kinderen en jongeren.

Lappset Nederland BV
Wheeweg 2, 7471 EW Goor
T (0547) 26 21 70
F (0547) 26 15 64

Spelen met een kick

I www.lappset.nl
E info@lappset.nl
Stand 114
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Noviteiten
Speeltoestellen
Breed assortiment

Het multisportveld van Spereco brengt tien verschillende
sporten op één veld terug, zoals voetbal, handbal, basketbal,
tennis, volleybal, atletiek, badminton en hockey. Een duidelijke belijning geeft de speelruimte aan. De multisportvelden
stralen rust en stevigheid uit.

Spereco Holland BV werkt al jaren aan de verbetering van kinderspeelplaatsen. Het bedrijf ontwikkelt en produceert veilige
en multifunctionele speeltoestellen die minimaal onderhoud
nodig hebben.
Voor alle leeftijdscategorieën heeft Spereco speeltoestellen
van beton, staal en hout voor openbare speelplekken, recreatieparken en schoolpleinen. Tijdens Scope presenteert het bedrijf uit Weert een aantal nieuwe en originele toestellen naast
het bestaande assortiment.

Ook nieuw zijn de betonnen aaistenen om speelzones te kenmerken. Deze speel- en zitdieren zijn geschikt voor binnenen buiteninrichting van speelgelegenheden. Er zijn tien modellen leverbaar in de kleuren geel, oranje, zand en antraciet.

Spereco Holland BV
Doemesweg 7-9, 6004 RN Weert
T (0495) 54 02 05
F (0495) 53 37 96

Met de schaduwtekens van Spereco beleven kinderen én
volwassenen op een spelende manier het fenomeen licht en
schaduw. De masten draaien om hun as en de draagvlakken
kunnen worden voorzien van figuren of verschillende kleuren.
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Spereco’s houten speelschapen zijn abstract vormgegeven
met een bol, wollig lijf, zachte oren en lange, dunne poten. De
speelschapen zijn met de hand gemaakt en hebben ieder een
unieke vorm. Ze zijn voorzien van een verrassende, wiebelende beweging.

I www.spereco-speeltoestellen.nl
E info@spereco-speeltoestellen.nl
Stand 142

De transparante en stabiele uitkijktoren, eventueel in combinatie met een spiraalglijbaan, trekt de aandacht en daagt uit
om te klimmen.

Spereco Holland heeft tevens al jaren straatmeubilair van
verschillende leveranciers in het programma. Aanpassingen
in vorm en materiaal hebben geleid tot een elegante en vandalismebestendige serie. De meubels zijn geschikt voor zowel
binnen als buiten.
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Noviteiten
Speeltoestellen
Sportieve ontmoeting

Met Freegame combineert Kompan de voordelen van sport
en ontmoeting. Een compleet sportveld, een multifunctioneel
doel en een aantal solitairen vormen het kader voor een sportieve ontmoeting. De sportvelden en multigoals zijn leverbaar
in metaal met kunststof en in metaal met hout.
Kompan BV
Postbus 2059, 5300 CB Zaltbommel I www.kompan.nl
T (0418) 68 14 68
E kompan.nl@kompan.com
F (0418) 68 14 99
Stand 101

Spelen met Boer

Tijdens de beurs presenteert Boer Speeltoestellen twee nieuwe speellijnen. RealPlay is een afgeleide van het bestaande
programma JunglePlay en AluPlay is de eerste grote speelcombinatie van Boer. Beide programma’s zijn bedoeld voor de leeftijdscategorie van drie tot zestien jaar. RealPlay is opgebouwd
uit Rebo-recyclingmateriaal en stalen onderdelen, AluPlay is
in aluminium uitgevoerd.
Boer Speeltoestellen
Postbus 10, 4255 ZG Nieuwdijk
T (0183) 40 23 66
F (0183) 40 35 64
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I www.speeltoestellen.com
E info@caboer.nl
Stand 133

Versmolten plakplaatjes

Hercules Speeltoestellen uit Venhuizen komt met Pleinplakkers naar Papendal. De kleurige speelpleinversieringen worden met een gasbrander op de ondergrond versmolten en
hechten uitstekend op beton en asfalt. Pleinplakkers zijn
onder meer verkrijgbaar als hinkelbanen, cijferslangen, voetafdrukken, sportbelijning en dierfiguren.
Hercules Speeltoestellen
Postbus 11, 1606 ZG Venhuizen
T (0228) 54 34 23
F (0228) 54 13 50

I www.pleinplakkers.nl
E info@herculesspeeltoestellen.nl
Stand 141

Alle doelgroepen

Speelwijzer ontwerpt en fabriceert speelvoorzieningen voor
alle doelgroepen. Tijdens Scope introduceert Speelwijzer het
moderne speelprogramma Pionier. De RVS uitgevoerde toestellen zijn onderhoudsvriendelijk en vandalismebestendig.
Pionier is afgestemd op de leeftijden zeven tot twaalf jaar. 
Speelwijzer
Postbus 345, 5300 AH Zaltbommel I www.speelwijzer.nl
T (0418) 63 74 04
E mailto@speelwijzer.nl
F (0418) 63 74 03
Stand 111
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Recreatiegras

Noviteiten

Langwerkende meststoffen

De afgelopen jaren heeft Scotts International, fabrikant van
benodigdheden voor sport- en recreatievelden, achter de
schermen gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie langwerkende meststoffen voor gebruik op sportvelden.
De naam van deze nieuwe generatie meststoffen is Sierrablen
Plus.
Door de coatingstechniek garandeert Sierrablen Plus een
snellere aanvangswerking en een langere werkingsduur in
vergelijking met de meeste andere langwerkende meststoffen.
Volgens Scotts hebben proeven op het ISA onderzoeksstation
op Papendal deze voordelen van Sierrablen Plus aangetoond.
De prijs van de Sierrablen Plus meststof is op moment van
verschijnen van Tuin&Landschap nog niet bekend. ProGrass
BV brengt het product van Scotts op de markt in Nederland.

Milieuvriendelijke
schimmelbestrijder
Het gepatenteerde Heritage is een nieuw fungicide van Scotts
International dat is toegelaten op recreatiegras. Het middel
bestrijdt de schimmel Fusarium (Microdochium nivale). Deze
Fusarium-soort zorgt vooral op golfbanen voor problemen in
het najaar.
Heritage werkt op basis van azoxystrobin, een actieve stof die
in de natuur door bepaalde paddestoelen aangemaakt wordt
in hun strijd tegen andere schimmels. Door zijn natuurlijke
oorsprong is Heritage dan ook milieuvriendelijk. Volgens de
producent wordt de fungicide al vele jaren met succes toegepast in Amerika en Engeland. Het anti-schimmelmiddel dient
bij voorkeur preventief te worden aangebracht in het najaar.
De dosering bedraagt 0,5 kg per ha per toepassing.
De prijs van Heritage bedraagt  871 per 0,5 kg

Bodemverbeteraar met
zeewierextract
ProGrasS brengt de bodemverbeteraar Vitalnova mee naar
de beurs, net als de andere noviteiten van producent Scotts
International. Vitalnova is een bodemstimulator, gebaseerd op
een combinatie van zeewierextract en koolstof. De bodemverbeteraar bevat tevens een kleine hoeveelheid voedingsstoffen,
NPK: 6+3+3, en spoorelementen uit het zeewier.
Vitalnova stimuleert de groei van de al bestaande bacteriepopulatie en de schimmel Mycorhizzae in de bodem. Het resultaat is een gezonde grasplant, zo blijkt uit onderzoek aan het
Royal Holloway College (Universiteit) in Engeland. De voordelen voor de grasplant zijn als volgt omschreven:
 aanzienlijke toename van bodemeigen Mycorhizzae;
 verbeterde wortelstructuur;
 toename van bodemeigen bacteriepopulaties;
 snellere afbraak van organisch materiaal in de bodem,
waardoor ’opgesloten’ voedingsstoffen in de bodem vrijkomen;
 beduidend snellere opkomst en ontwikkeling van ingezaaid
gras.
Dit alles zorgt ervoor dat de plant in een evenwichtiger balans
komt zodat hij ongunstige groeiomstandigheden beter kan
doorstaan. Denk hierbij aan ziektedruk, betreding en ongunstige weersomstandigheden.
Vitalnova wordt normaal gesproken viermaal per jaar toegepast met een dosering van 25 l Vitalnova per ha.
De prijs van Vitalnova is 14,20 per l.

Weerstation voor
proactief grasbeheer

Het weerstation van de Scotts i-Turf methode signaleert
ziekte in gras al voordat deze zichtbaar wordt. Bovendien kan
het weerstation helpen om irrigatietoepassingen op een meer
effectieve wijze te beheren waardoor water en dus kosten
worden bespaard. Het systeem is speciaal ontworpen voor
gebruik op golfbanen en wordt geleverd met ziektemodellen
die waarschuwen voor het ontstaan van fusarium, dollar spot,
brown patch en pythium.
Met het weerstation is het mogelijk om continu de plaatselijke toestand van het gras en de ziektedruk te bewaken,
bodemvochtigheid te meten, en met behulp van de Scotts
meststoffen een meststofprogramma samen te stellen dat is
afgestemd op de plaatselijke omstandigheden.
Het weerstation kan overal op de baan worden geplaatst en
de metingen worden zo opgeslagen dat de gebruiker ze op
ieder moment van de dag kan uitlezen. Het is mogelijk om
de data op te slaan zodat de effecten op de grasgroei over
een lange periode kunnen worden bekeken. Hierop kan de
greenkeeper het handelen afstemmen en problemen in de
toekomst voorkomen.
Het weerstation is een klein elektronisch apparaat met sensoren voor luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, daglicht,
neerslag (resolutie 0,2 mm), bladvochtigheid, algemene straling, bodemtemperatuur, windsnelheid en bodemvochtigheid.
Op dit moment zijn drie verschillende modellen verkrijgbaar
met prijzen vanaf 3850 per weerstation.

Revolutie in waterverdeling

Met Revolution introduceert ProGrasS uit Harderwijk dit najaar op Scope een waterverdeler met een aantal unieke eigenschappen. Revolution breekt het spanningsveld dat ontstaat
op droge gronden zodanig dat grasgroei wordt gestimuleerd.
Water dringt bij droogte niet egaal de grond in maar infiltreert via preferente stromingsbanen. Deze plekken blijven
nat maar de omgeving droogt steeds verder uit. Resultaat:
droog en bruin gras.

Uit infiltratiemetingen van Alterra op golfclub De Pan in Bosch
en Duin, gelegen op arme zandgrond, blijkt dat vier behandelingen per jaar de grasdichtheid tot 60% kan verbeteren
waardoor dieper wortelend onkruid wordt teruggedrongen. De
hoeveelheid beregeningswater kan in droge zomers met 30 tot
40% worden gereduceerd. Revolution breekt na zes weken volledig af en is niet milieubelastend.
Het middel is ontwikkeld door Aquatrols, producent van
verschillende middelen die oppervlaktespanning reduceren.
Voorbeelden hiervan zijn Primer, Dispatch en Early Start. Al
deze middelen worden door ProGrasS in Nederland gedistribueerd. Toepassing van deze producten vindt hoofdzakelijk
op golfbanen plaats.
Als spuitadvies geldt 15 l per ha. De waterverdeler is in een
verpakking van 5 l verkrijgbaar en kost 105 exclusief BTW.

ProGrasS BV
Marie Curiestraat 59
3842 BW Harderwijk
T (0341) 56 07 90
F (0341) 55 31 51

I www.prograss.nl
E info@prograss.nl
Stand 160


82

Tuin&Landschap [ 18 ] 2004

Tuin&Landschap [ 18 ] 2004

83

www.tuinenlandschap.nl

Scope 2004

Recreatiegras

Noviteiten

Snellere start en hogere
bespeelbaarheid
Graszaadbedrijf Advanta presenteert op de Sportboulevard van Scope 2004 de vele nieuwe mogelijkheden met de
Headstart-graszaadformule. Headstart is een graszaad waaromheen een hightech-coating is aangebracht dat tot kiemversnelling leidt. In geval van minder gunstige praktijkomstandigheden ’ontzorgt’ en helpt het product beheerders om
onder druk toch een volwaardig grasveld te creëren met een
groot uithoudingsvermogen en lange levensduur. Daarmee
beantwoordt volgens Advanta deze graszaadformule aan de
eisen van het moderne sportveldbeheer: een snellere opkomst
en vestiging.
Het graszaadbedrijf komt eveneens met het nieuwe sportveldmengsel Hattrick naar de beurs. Dit mengsel is een combina-

tie van 75% veldbeemd en 25% Engels raaigras: een samenstelling geschikt voor velden die meer dan 400 uur bespeling
te verwerken krijgen.
Verder besteedt Advanta aandacht aan de grote voordelen van
het gebruik van meer graszaad per meter. Een methode die in
Engeland al geruime tijd gemeengoed is. Door het zaaizaadgebruik op te schroeven van gemiddeld 160 kg per veld naar
250 kg, realiseer je een snellere bespeelbaarheid en kun je toe
met kortere rustperiodes. Tegen een geringe meerprijs creëren
beheerders dus veel meer zekerheid en zien zij zich voor minder probleemsituaties gesteld, is de overtuiging van Advanta.
Advanta Seeds
Postbus 1, 4420 AA Kapelle
T (0113) 34 79 11
F (0113) 34 27 78
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Natuurlijke zoutoplosser

Goede groei van gras is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van het beregeningswater. Hoe staat het met de zuurgraad
(pH), de geleidbaarheid (EC) van het water en met de gehaltes
van sulfaat (SO4), natrium (Na), chloor (Cl) en het bicarbonaat
(HCO3)? Als deze zouten in een te hoge concentratie aanwezig
zijn, kunnen ze een belemmering voor de groei vormen en in
het ergste geval afsterving van het gras veroorzaken. Om die
reden komt De Ceuster Meststoffen (DCM) met Redu-Bac op
de markt. Dit is een natuurlijke oplossing om zouten in bodems te neutraliseren. Redu-Bac is een organisch product op
basis van hemi-cellulose en lignine, dat de bacteriële en biologische activiteit in de bodem verbetert. Door het doseren van
Redu-Bac lossen de schadelijke zouten op en worden deze
afgevoerd door het geven van extra water.
DCM adviseert eenmaal in de drie weken Redu-Bac toe te passen. Voor de vollegrond bij het gebruik van regenleiding is
5 tot 8 l per 1.000 m2 noodzakelijk. Bij het gebruik van tiksproeiers moet 5-8 cc per m2 ingespoten worden om het daarna goed te laten inregen met de tiksproeiers. Om goede resultaten voor de langere termijn te behouden is het belangrijk
meststoffen te gebruiken zonder, of met een laag percentage
Na, Cl en/of SO4. Redu-Bac is verkrijgbaar in jerrycans van
25 l en kost 76,75.
Het bedrijf presenteert ook een meststof voor de in- en doorzaai van grassen op basis van organische fosfor, 10-15-0. Per
are is 5-10 kg DCM PN Mix nodig. De prijs bedraagt 74 per
110 kg. 
DCM Nederland BV
Valkenburgseweg 62 A
2223 KE Katwijk
T (071) 401 88 44
F (071) 407 89 93

I www.dcmpronatura.com
E info@dcmnederland.com
Stand 149

I www.advantaseeds.nl
E info@advantaseeds.com
Stand Sportboulevard
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Machines
Oplegger voor kipper en
speeltoestellen

Speciaal voor stedelijk plantsoenonderhoud heeft Veldhuizen
Wagenbouw twee nieuwe producten ontwikkeld. De eerste
is een kipperoplegger op een B-E trekker. Deze kipper is aan
de trekker gekoppeld volgens het ’clixtar-concept’. Door dit
systeem is de oplegger korter dan een conventionele oplegger.
Het clixtar-concept bestaat uit een schotelkoppeling waarin
een kingpen valt, en uit een luchtgeveerde achteras dicht bij
de truckas. Voordelen zijn dat de truck wendbaarder is, overzichterlijker is omdat de lading altijd achter de cabine blijft,
en terreinvaardiger. Het laadvermogen bedraagt 5,2 T en de
oplegger heeft een parkeerlengte van 7 m.
De tweede noviteit is een montage-oplegger voor speeltoestellen. Ook deze oplegger is gekoppeld volgens het clixtar-concept waardoor het laadvermogen 5,5 T is en de parkeerlengte
6 m. Beide opleggers zijn te huur bij de verhuurafdeling van
Veldhuizen, B-E-Rent.
Veldhuizen Wagenbouw
Koningin Wilhelminaweg 259
3737 BA Groenekan
T (0346) 25 96 00
F (0346) 25 96 10

Extra smalle kniklader

De smalle knikladers van Thaler kunnen in achtertuinen
worden ingezet bij grondverzetwerkzaamheden of bij het
afvoeren van snoeiafval. Door de geringe breedte, 88 tot
150 cm breed, is de kniklader heel makkelijk door tuinpoorten
te manoeuvreren.
De Duitse machine is uitgerust met een multifunctionele
hendel. Rijrichting, hefbeweging en alle andere werkfuncties
worden daarmee aangestuurd. 
Handelsmaatschappij Van de Berkmortel
Bulseweg 8, 5757 PH Liessel
T (0493) 34 27 81
F (0493) 34 27 98

I www.thaler.com
E vdberkmortel@cs.com
Stand 204

I www.veldhuizenwagenbouw.nl
E info@veldhuizenwagenbouw.nl
Stand 194
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Diversen
Gardenphotos

Rozen en hertshooi voor
grootschalig gebruik

Een halfjaar geleden heeft Gardenphotos van Buro Kloeg haar
eerste schreden op de markt gezet. Deze nieuwe internetwinkel van het bureau verkoopt foto’s van bloemen, planten en
tuinen. Geïnteresseerden kunnen op de site de gewenste beelden zoeken en bestellen. Het archief bestaat uit een verzameling van 60.000 dia’s van tien Nederlandse tuinfotografen.
Tuinarchitecten, hoveniers en gemeenten rekent Gardenphotos tot de potentiële doelgroep. Zij kunnen de foto’s gebruiken
voor hun brochures en websites. De prijzen van de foto’s
variëren van  75 per foto voor een brochure tot 500 voor een
grote afbeelding op een productverpakking.

Boot & Co Boomkwekerijen in Boskoop introduceert twee
nieuwe rozen en een hertshooi die speciaal zijn ontwikkeld
voor grootschalige toepassingen.

Rosa Short Track (’Bokratrack’) is een zeer gezonde heesterroos met uitstekende bodembedekkende eigenschappen. De
heester heeft een breed kruipende groeiwijze tot circa 50 cm
hoog en 80 cm breed. De twijgen zijn vrijwel stekelloos. De
bladeren zijn donkergroen en lijkend op die van Rosa rugosa.
Rosa Short Track bloeit met scharlaken, rozerode bloemen die
spoedig na openen warm rozerood verkleuren. Ze hebben een
opvallend geel hart van meeldraden. De bloemen zijn enkel
en schonen zeer goed. Na de bloei volgen de donkeroranjerode bottels. Short Track is een prima bodembedekker voor
kleine tot zeer grote plantvakken. Ook is ze geschikt om in
bloembakken en andere kleinschalige projecten te gebruiken.

Groene entreeboog

Arbor NV komt met een Nederlandse primeur op Scope 2004,
de door het bedrijf ontworpen boog van Carpinus betulus. De
boog is bedoeld voor toegangswegen en entreepartijen van
parken, steden en industrieterreinen. Doordat een vrije hoogte
van 5 m en een vrije breedte van 5 m is aangehouden kan
zelfs een vrachtauto of autobus onder de boog door rijden.
De boog bestaat uit twee halve bogen van gegalvaniseerd
staal die door middel van een zware splitpenconstructie aan
elkaar worden gekoppeld. De kluiten van de haagbeuk worden
ongeveer 150 cm in doorsnede en hebben een gewicht van
ongeveer 3.500 kg.
De Carpinus betulus die Arbor voor de boog gebruikt, zijn
ongeveer vijftien jaar oud. Het bedrijf begon vier jaar jaar geleden met het leiden van de Carpinus aan het metalen frame.
Dit najaar zijn ze tot aan boven toe gevuld met blad en klaar
voor de markt.
De prijs van de bogen bedraagt 6.500 per stuk, exclusief BTW.
Arbor NV
Provinciebaan 85
2235 Houtverne-Hulshout België
T 06 511 139 84
F (0113) 34 10 78

Buro Kloeg
Smalleweg 5, 3981 EE Bunnik
T (030) 656 40 93
F (030) 657 08 44

I www.burokloeg.nl
E info@burokloeg.nl
Stand 167

I www.arbor.be
E mlvanloo@zeelandnet.nl
Stand 100

Rosa Marathon (’Bokrathon’) is een bodembedekkende roos
van ongeveer 70 cm hoog en 80 cm breed. Het glanzend donkergroene blad blijft tot diep in de herfst aan de plant. De
bloemen zijn donkerrozerood en enkelbloemig. De bloemen
schonen erg goed.
Rosa Marathon bloeit van begin juni tot eind oktober. De roos
is prima toepasbaar als bodembedekker in middelgrote en
grote plantvakken. De roos is ook uitstekend in bloembakken
te gebruiken.
Tijdens het Internationale Rozenconcours 2004 in Den Haag
werd Rosa Marathon het hoogst door de Keuringscommissie
gewaardeerd in de Afdeling A en bekroond met een Certificaat
in Goud.

Hypericum inodorum Orange Gem ’(’Kolmbeau’) is een nieuwe
Hypericum met een compacte, lage groeiwijze. De bloemen zijn
geel en verschijnen in juli. Ze worden gevolgd door zeer fraaie,
opvallende zalm-oranje vruchten. Door de compacte groeiwijze is Orange Gem prima in middelgrote tot grote plantvakken
toe te passen.
Boot & Co Boomkwekerijen
Postbus 37, 2770 AA Boskoop
T (0172) 23 52 35
F (0172) 23 52 45

I www.boot.nl
E info@boot.nl
Stand 184
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Weersonafhankelijk trapveldje
Als een trapveldje regelmatig tot veel gebruikt wordt ontstaan
er problemen. Het veld wordt kaal gespeeld, de grond uitgelopen en uiteindelijk ontstaan er kuilen. Bij extreme belasting
na regenval wordt het trapveld een modderveld dat voor de
jeugd minder aantrekkelijk is. Agterberg en De Ridder presenteren daarom Stabilizer op Scope. Met dit product garanderen
de bedrijven dat bovengenoemde problemen tot het verleden
behoren. Het systeem gaat uit van een gestabiliseerde bodem
van gebroken natuursteen dat wordt gebonden door een 100%
natuurproduct. Op deze waterdoorlatende halfverharding
komt een gestabiliseerde toplaag van ongeveer 0,7 cm rivierzand. De totale opbouw is erop gericht gedurende het gehele
jaar een goed bespeelbaar trapveldje te hebben, dus zonder
enig moment van wateroverlast.
Stabilizer heeft weinig tot geen onkruidgroei, is onderhoudsarm en indien noodzakelijk eenvoudig te repareren. De kostenindicatie voor de toplaag exclusief voorzieningen en BTW
is 20 - 25 per m2.

Vernevelen zonder
luchtondersteuning

Tien ladders in één

Telesteps is een telescopische ladder die eenvoudig te dragen
en makkelijk te vervoeren is. Telesteps is volgens de fabrikant
tien ladders in één, waarbij altijd de meest veilige en juiste
werkhoogte bij de hand is. De nieuwe ladder is goedgekeurd
volgens de Europese veiligheidsnormen, EN131. De hoogte is
verstelbaar van 78 tot 330 cm.

Software voor beregening

Rain Bird heeft een software-programma ontwikkeld voor de
PC. Hiermee kun je vanaf één PC meerdere beregeningsautomaten van het type Dialog+ en SI-RR+ programmeren en aansturen. Ook is het mogelijk om de werkingstijden te baseren
op de dagelijkse ET-waarden van een weerstation. Er wordt
dan onder andere rekening gehouden met verdampingsgegevens en neerslagintensiteit.
In de beregeningsautomaten zijn modems met een Sim-kaart
gemonteerd die via het UMTS/GPRS netwerk communiceren
met de laptop. Het is echter ook mogelijk om met een gewone
telefoonlijn op het sportcomplex verbinding te maken. 

Uniek voor de Nederlandse markt introduceert Aquaco de
hogedruksystemen van Fogco op de vakbeurs. Deze systemen
zijn gebaseerd op het vernevelen van water zonder luchtondersteuning, onder druk van 11 tot 70 bar. Hiermee wordt een
prijsgunstig systeem voor klimaatbeheersing geboden van
de hoogste kwaliteit, aldus de leverancier. Bijzondere toepassingen voor buiten zijn onder meer terraskoeling en ’mistscaping’.
Aquaco BV
Postbus 98, 6660 AB Elst
T (0481) 37 71 77
F (0481) 37 38 56
Agterberg
Postbus 214, 3730 AE De Bilt
T (030) 220 15 82
T (030) 220 44 84

I www.agterberg.com
E info@agterberg.com
Stand 137 D

De Ridder
Postbus 271
3769 ZG Soesterberg

T (0346) 35 18 80
I www.jderidderbv.nl
Stand 137 L

Gebr. Smits BV Beregeningstechniek
Roskam 38, 5505 JJ Veldhoven
T (040) 253 25 39
F (040) 253 88 65

I www.aquaco.nl
E info@aquaco.nl
Stand 158

Donar Groen
Delfweg 14e, 2211 VM Noordwijkerhout
T (0252) 37 58 39
F (0252) 37 13 86
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I www.smitsveldhoven.nl
E info@smitsveldhoven.nl
Stand 174

I www.donargroen.nl
E info@donargroen.nl
Stand 175
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