Dit dossier betreft alles wat veiligheid en duurzaamheid
van de speeltoestellen van Speelpleinbouwers betreft.
Het dossier bevat:
- De ‘veiligheidsfiche’ die we ingevuld en
gehandtekend afgeven na de bouw van een
speeltoestel (ter voorbeeld hier de fiche
betreffende ons apenparcours)
- De ‘verklaring op eer’ dat het speeltoestel aan de
geldende normen betreffende speelveiligheid
voldoet (EN1176 en EN1177). Ook dit wordt
ingevuld en getekend overhandigd na de bouw.
- Uitleg over onze keuze voor diep geïmpregneerd
grenenhout of robinia-hout
- Uitleg over onze keuze om zo weinig mogelijk
beton te gebruiken
- PEFC-attest van het gebruikte hout
- Attest betreffende het gebruikt impregneermiddel
Tanalith-e
- prestatieverslag van de dynaplus-vijzen

Veiligheidsfiche APENPARCOURS van
SPEELPLEINBOUWERS
Het speeltoestel ‘apenparcours’ van fabrikant Speelpleinbouwers GCV, dat afgeleverd is te:
Op: 2020.
à is door Speelpleinbouwers GCV veilig verklaard voor kinderspel. Bij de bouw van dit speeltoestel
zijn de EN1176-normen betreffende de veiligheid van speeltoestellen gevolgd. Opgepast: zoals
steeds dient er door u nog een risico-analyse opgemaakt te worden voor het speelterrein in zijn
geheel!
Er is rekening gehouden met:
- Vingerbeklemming: geen
- Hoofd/lichaams-beklemming: geen
- Splinters: laag risico (geschaafd en geschuurd grenenhout)
- Schommelingen: geen beklemmingen mogelijk. Uitzwier van de schommelende onderdelen
is beperkt.
- Beklimbaarheid: nooit hoger dan de volgens de normen toegestane hoogte met
desbetreffende ondergrond
à ondergrond/valdemping/valzone:
- alle beklimbare toestellen zijn lager of gelijk aan 60cm, bijgevolg is de aanwezige ondergrond
voldoende als valdemping
- Betreffende de valzone is voldoende vrije ruimte rond het toestel. Er is minimum 1,5 meter
valruimte rond alle toestellen voorzien. Op sommige plaatsen kan de valruimte van
verschillende onderdelen overlappen.
- U dient de benodigde valruimte van 150 centimeter langs alle kanten van het toestel te
respecteren. Dat betekent dat u geen voorwerpen in de valzone mag plaatsen! Indien de
ondergrond in de valzone gewijzigd wordt dan is het belangrijk dat er geen scherpe of
uitstekende elementen voorkomen.
à Gebruik:
het toestel is gemaakt voor kinderen van 3 tot 12 jaar, maximum 50 kinderen tegelijkertijd op het
toestel.
à informatie over de gebruikte materialen:
- het toestel bestaat grotendeels uit geïmpregneerd en geschaafd (dus niet splintergevoelig)
grenen. Het hout is afkomstig van de firma Vernafix BVBA en heeft het PEFC-label. Het hout
is verduurzaamd (geïmpregneerd) met het niet-toxische en milieuverantwoorde product
Tanalith-e.
- De gebruikte touwen zijn 16mm vandalismebestendig Hercules koppeltouw met stalen kern.
- De gebruikte riemen zijn 70mm sjorband met een breekkracht van minstens 10.000
kilogram.
- Alle houten onderdelen zijn aan elkaar bevestigd met houtbouten M10x220mm of
houtschroeven M12x280mm. Kleinere onderdelen zijn bevestigd met roestvrije vijzen
M5x80.
- De uitzwaai van schommelende onderdelen met blokjes of paaltjes wordt beperkt d.m.v.
gegalvaniseerde ketting, daarmee wordt ook beklemming vermeden.
- De moeren zijn afgedekt met plastic dopjes.
- Geen enkel onderdeel van het toestel is zwaarder dan 15 kilogram. De grootste palen zijn 4
meter lang, 10cm doorsnee.
à verankering:

-

Het toestel is niet gebetonneerd noch met stabilisé of iets anders vastgezet. Alle steunpalen
zitten 70cm diep in de grond vastgeklopt. De constructie is zo opgebouwd dat dit voldoende
stabiliteit geeft: een 2puntstoestel wordt steeds afgewisseld met een stabiel 4puntstoestel.

à Onderhoud:
- Aangezien alle hout diep geïmpregneerd is hoeft het hout NIET extra bewerkt te worden.
Schilderen, beitsen, vernissen, … is absoluut overbodig.
- De plaatsen waar de gebruikers veel op wandelen of veel aanraken zouden naar verloop van
tijd steeds egaler moeten worden echter eventuele splintervorming is nooit uit te sluiten.
Het is dus aangeraden om het toestel geregeld na te zien op splinters. Hoewel het gebruikte
hout reeds in de fabriek geschaafd en geschuurd hebben wij zelf ter plekke ook steeds nog
even na-gechuurd, vooral de kopse kanten, zaagsnedes en vijsingangen.
- Het gebruikte Hercules-touw kan eventueel na zeer veel en zeer lang gebruik (vele jaren)
zodanig versleten zijn dat de inwendige staalkabel bloot komt te liggen en er eventueel (zeer
uitzonderlijk) scherpe uitsteeksels verschijnen. Als dat gebeurt dient het touw vervangen te
worden.
- Het is aangeraden om de schommelende en wiebelende onderdelen extra op slijtage te
checken.
- Het is aangeraden om de balken die boven de spelende kinderen hangen geregeld op
stevigheid van de bevestiging alsook slijtage van het hout te checken. Dit is zeer stevig
gebouwd en kan in normale omstandigheden niet loskomen noch breken, echter aangezien
deze balken echt boven de spelende kinderen hangen is het ons insziens een slimme
veiligheidsmaatregel dit geregeld toch eens na te zien.
- Opgepast met bosmaaiers! De messen of draden van de bosmaaier kunnen de palen
waartegen gras verwijderd wordt zodanig beschadigen dat de impregnatielaag verdwijnt.
Indien dit het geval is dient de paal op die plaats met een houtbeits behandeld te worden.
- Het is aangeraden om na 10 jaar (en vanaf dan jaarlijks) de palen op houtrot te controleren.
Vooral de plaatsen waar de palen grondcontact maken. Wij raden aan om tot 20 centimeter
diep te graven naast de paal om te checken op houtrot. Rottende palen verzwakken de
constructie dus dienen betreffende de stabiliteit en de veiligheid meteen vervangen te
worden!
à reparatie/wisselstukken:
- Speelpleinbouwers GCV geeft 2 jaar garantie op het toestel en engageert zich om 2 jaar lang
eventuele technische mankementen en/of slijtage zo vlug mogelijk te herstellen. De uitbater
staat vanaf 2020 in voor het toezicht op het evenwichtsparcours en meldt eventuele
mankementen en/of slijtage aan Speelpleinbouwers GCV (0495/64.26.53 – Kristof). Vanaf
2022 worden eventuele technische mankementen en/of herstellingen door de uitbater
opgevolgd en uitgevoerd.
- Mocht Speelpleinbouwers GCV u na de garantieperiode niet langer kunnen helpen met het
onderhoud en herstellingen van het toestel, dan kunt u de benodigde materialen vinden bij
volgende firma’s:
www.vernafix.be voor het gebruikte hout alsook het ijzerwerk.
www.bgsstaden.be voor de gebruikte riemen en touwen.

Voor Speelpleinbouwers GCV,
Kristof Gouwy,

VERKLARING OP EER
Betreft: speeltoestel ‘...’ gebouwd op …
Speelpleinbouwers comm.v. verklaart dat het speeltoestel ‘…’ op … volledig volgens de EN1176norm betreffende de veiliigheid van speeltoestellen gebouwd is.
Speelpleinbouwers comm.v. verklaart dat het speeltoestel ‘…’ op … betreffende de verplichte
valzone aan de EN1176-norm betreffende de veiligheid van speeltoestellen voldoet: er is overal een
minimum van 1,5 meter voorzien aan alle valkanten van de verschillende toestelclusters.
Speelpleinbouwers comm.v. verklaart dat het speeltoestel ‘…’ op … betreffende de verplichte
valdemping aan de EN1177-norm betreffende de schokabsorberende ondergrond voldoet: de
maximale klimhoogte van dit toestel is … meter, dus volstaat de ondergrond van ….
OPMERKING: aangezien de firma Speelpleinbouwers vooral maatwerk maakt en eigen
speeltoestellen bedenkt en uitwerkt kan er uitzonderlijk al eens een kleine fout in de vorm van een
afwijking op de normen voorkomen. Mochten jullie eigen of externe inspectiediensten dergelijke
afwijkingen opmerken dan komen wij dit uiteraard zo spoedig mogelijk aanpassen.

Dit verklaart in eer en geweten,
Kristof Gouwy, zaakvoerder van Speelpleinbouwers comm.v.

BETREFFENDE ONZE HOUTKEUZE:

diep-geïmpregneerd grenenhout:
We kopen dit hout bij de fira Vernafix bvba. Betreffende dit hout vertelt de firma ons:

Wij werken met grenenhout & behandelen met klasse A4 – dit is de
zwaarste klasse – geschikt voor grondcontact – en het grenenhout laat zich
heel diep impregneren – dit is de allerbeste duurzaamheidsklasse die kan
gegeven worden aan hout
Er wordt ook constant gekeken wanneer we gaan behandelen om het
allerbeste resultaat te verkrijgen, de vochtigheidsgraad wordt gemeten voor
behandelen, …
à wij kiezen dit bewerkte hout omdat het:
- Zeer duurzaam is (bijna even duurzaam als robinia, kastanjehout, tropisch hardhout).
- Betaalbaar is (in tegenstelling tot robinia, tropisch hardhout).
- Zeer bewerkbaar is (in tegenstelling tot het veel hardere robinia en tropisch
hardhout).
- Niet te zwaar is (in tegenstelling tot robinia en tropisch hardhout waarvoor je al vlug
met een kraan moet werken).
- Splintervrij geschuurd kan worden (in tegenstelling tot kastanjehout dat betreffende
splintervorming niet aangeraden wordt voor speeltoestellen).
à daarnaast werkt de impregnatie-firma Vernafix enkel met hout met PEFC-label, dus enkel
van duurzame houtkap en herbebossing.
à daarnaast werkt de impregnatie-firma Vernafix met het zo min mogelijk milieubelastende impregneermiddel ‘Tanalith-E’. Uiteraard is dit niet ‘natuurvriendelijk’, maar wel
‘het minst milieu-belastende op de markt’. De impregnatie zorgt ervoor dat de levensduur
van het hout met factor 7 verlengd wordt, dit lijkt ons qua milieu-impact toch beter dan 7x
kappen, vervoeren, verwerken, bouwen, …

robinia:
op vraag van vooral gemeenten werken we soms ook met het duurdere robinia-hout. De
toestellen die we maken in dit hout zullen normaalgezien nog iets langer overleven in de
buitenlucht. Het uitzicht van deze toestellen wordt door de veelal als ‘mooier’ en
‘natuurlijker’ aanzien.
Doordat dit hout veel duurder is in aankoop + veel zwaarder is (en we dus met een man
meer moeten opbouwen en het vervoer ook moeilijker is) + veel harder is (waardoor de
zaagbladen en boorkoppen vlugger slijten en waardoor er meer werkuren inkruipen) + grillig
is van vorm (waardoor de opbouw moeilijker is en dus langer duurt) kosten toestellen in
deze houtsoort een stuk meer.

TO BEton or not to BEton?
Wij verkiezen om waar mogelijk onze speeltoestellen op te bouwen zonder gebruik van
beton.
Dit heeft een aantal voordelen:
- We moeten het gras niet helemaal kapot graven, we boren puur rechte putten waar
de palen in geklopt worden (70cm diep). Dus eenmaal het speeltoestel klaar is dan
kunnen de kinderen meteen spelen, ze moeten niet eerst een paar maand wachten
tot het gras teruggegroeid is.
- We hebben voor de bouw geen kraan nodig, dus we kunnen goedkoper werken (en
dus het speeltoestel goedkoper aanbieden) en rijden niks kapot met de zware kraan.
- Als we op tegels bouwen hoeven we helemaal niks uit te breken, we boren in de
tegels, kloppen er een metalen pin in, en bouwen daarop verder.
- We laten geen voor het milieu schadeiijk cement achter in de ondergrond en de
regeninsijpeling in de ondergrond blijft onaangeroerd.
Dit heeft een aantal uitdagingen:
- Bij het ontwerp van onze speeltoestellen moeten we steeds goed nadenken over de
stabiliteit. We willen natuurlijk dat onze speeltoestellen niet omvallen, niet
wegzakken, en ook blijven staan bij vrieskou, droogte, overstroming. We garanderen
de stabiliteit door nergens ‘one post’-toestellen te bouwen, bij ons nooit eenzame
palen. Alles wordt steeds aan elkaar geschakeld en waar mogelijk via 3 richtingen (in
de grond + 2 verbindingen) verbonden. Als we hoge speeltoestellen bouwen (zoals
onze multi-speelhut) dan gebruiken we dikkere palen en gaan we die 100cm ipv
70cm) diep kloppen. Bij hoge speeltoestellen gaan we ook steeds driehoeken
verwerken in het ontwerp (bvb. bij een speelhut bouwen we dan een schuine klimhelling onder de constructie)
- Het is moeilijker om waterpas te werken. Daarom bouwen wij vooral speeltoestellen
die helemaal niet recht moeten staan. Dat een paal perfect recht of ‘mooi scheef’
staat maakt voor de speelwaarde geen enkel verschil. Bij sommige toestellen zoals
onze ‘sjotten en ravotten’ of onze speelhutten vloeken we dan wel even want die
staan beter wel recht…
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Doel en draagwijdte van de Technische
Goedkeuring

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling
van het product (zoals hierboven beschreven) door de door de
BUtgb
aangeduide
onafhankelijke
goedkeuringsoperator,
WOOD.BE, voor de in deze technische goedkeuring vermelde
toepassing.
De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het
goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de
identificatie van de relevante eigenschappen van het product in
functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of
verwerkingswijze ervan, de opvatting van het product en de
betrouwbaarheid van de productie.
De
Technische
Goedkeuring
heeft
een
hoog
betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van
de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing
aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking
van de Goedkeuringshouder.
Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de
Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het
nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product
aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van
het product met de Technische Goedkeuring is daarbij
essentieel. Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd
aan een onafhankelijke certificatieoperator, WOOD.BE.

De Goedkeuringshouder [en de Verdeler] moet[en] de
onderzoeksresultaten,
opgenomen
in
de
Technische
Goedkeuring, in acht nemen bij het ter beschikking stellen van
informatie aan een partij. De BUtgb of de Certificatieoperator
kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de
Goedkeuringshouder [of de Verdeler] dit niet of niet voldoende
uit eigen beweging doen.
De Technische Goedkeuring en de certificatie van de
overeenkomstigheid van het product met de Technische
Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de
aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor
de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de
bepalingen van het bestek.
De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van
specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de
bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van
grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor
enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven
door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de
architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats,
gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.
Opmerking: In deze technische goedkeuring wordt steeds de
term "aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die
de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als
andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder",
"installateur" en "verwerker".
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