
Speeltuin Helpt Elkander
Een plaats voor jong en oud

Renovatie speeltuin Helpt Elkander



Een natuurlijke speeltuin voor jong en oud!

Graag presenteren we een plan voor de speeltuin waarbij 
er ruimte komt voor alle bewoners van Helpt Elkander.

Daarbij hebben we gekeken naar kosten, groen, hergebruik, 
verschillende functies en een mooie plek waar je graag wilt 
spelen en verblijven, en dat alles binnen de bestaande wet-
en regelgeving. 



Huidige situatie



Huidige situatie

Tot 2018 had de vereniging nog een speeltuin. Deze bestond o.a. 
uit een zandbak, twee schommels, een glijbaan, drie wippen en 
diverse wagens. 

Nu 2022 is alles dit alles verwijderd en betegeld. Als reden is o.a. 
de regelgeving rondom veiligheid genoemd. Er is wel een 
jeugdhonk gebouwd voor tieners. Er is in de afgelopen periode 
weinig tot geen gebruik van gemaakt door deze doelgroep. Wel is 
het gebruikt voor opslag van groenafval.

Er staan wat afgedankte fietsjes en stepjes en er ligt rommel.
Conclusie: we moeten aan de slag om er iets moois van te maken!
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Nieuwe situatie



Een plek voor jong en oud samen

Van oud naar jong!

• Jeu de Boules baan voor alle leeftijden
• Jeugdhonk 
• Speelelement met glijbaan en zandbak
• Ruimte om rond te rijden en  te spelen met 

diverse spullen van de vereniging.
• Natuurlijke omgeving met beplanting



Nieuwe situatie

Hek dicht voor gevaar vrije
doorloop naar water!
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Zandcirkel met speelelementen

Omschrijving Eenheid Kosten

Omrande verhoging met houten bielzen en of 
stammetjes

Hergebruik
of gratis halen

-

Speelelement met glijbaan 1000

Speelzand 6 m3 103 618

Totaal 1618 

Met het speelelement kunnen kinderen klimmen, 
glijden. Daarnaast kunnen ze taartjes bakken op de 
bielzen. Het hele gebied wordt zacht met speelzand en
is er een combinatie van veiligheid en speelplezier met 
zand. Een hoge rand van bielzen zorgt voor een
scheiding tussen zandbak en rest van de speeltuin zodat
het zand niet overal heen gaat. In de zandcircel staan
ook boomstammetjes als leuk natuurlijk speelelement. 

https://www.bakkerbuitenleven.nl/speelzand--speelbakkenzand-bigbag-(1500-kg)






Jeu de Boules baan

Omschrijving Eenheid Kosten

Gravier D'or 0-5 mm 1 minibag 91

Gralux 3 bigbags 450

Randen met bestaande tegels en hout - -

Diverse materialen en bezorgkosten 150

Totaal 791

Overdag de kinderen en ‘s avonds de ouders
onderling. Wie heeft er niet zin in? Jaarlijks een
tournooitje erbij?

Deze baan maakt naast het zitten bij de kantine nu 
aan de andere kant ook een activiteit waarvoor we 
uit de tuin kunnen komen. 

Aanleg tips zie https://www.groei.nl/tuin/doe-het-zelf/jeu-de-boulesbaan





Overige plannen

• De bankjes worden verplaatst
• Beplanting en onderhoud met hulp van mede tuinders
• Bordje met  regels en contact bij geconstateerde defecten.
• Er blijft ruimte voor los speelgoed als bv een tractor en andere reeds 

aangekochte materialen van de vereniging zoals bv tafelvoetbal.
• In het jeugdhonk staat al een bankje. Een paar keer per jaar zou hier ook 

animatie voor kinderen kunnen plaatsvinden bij interesse. 
• Verlichtingssnoer rondom speeltuin en of enkel rondom de jeu de boules 

voor de avond (stroom beschikbaar vanuit jeugdhonk).



Overige aanleg kosten

Omschrijving Eenheid Kosten

Reparatie hek en twee deurtjes 100

Lichtsnoer 1x 30 meter 150

Ophoogzand 150

Bordjes instructies gebruik speeltuigen 25

Diverse materialen 175

Totaal 600

Voor reparaties, speelgoed, aanleg en verlichting



Plan van aanpak

Fase 1  (duur onbekend)
• Behandeling budget voor speeltuin in ALV
• Check met technische commissie
• Bestellen materiaal voor grondwerkzaamheden
• Check eisen en richtlijnen voor speelelmenten
• Check voor speelelement subsidies 

Fase 2 (afhankelijk uitkomsten en voortang fase 1)
• Speelelement en materialen eerst 2e hands check (vanaf besluit tot …. . 
• Inplannen werk met vrijwilligers en mogelijk hulp in werkbeurten
• Feest bij officiële opening ;-)!



Begroting

Samenvatting punten fase 1 Eenheid Kosten

Zandcirkel 618

Jeu de boules baan 791

Overige aanlegkosten 600

Mankracht, gratis materialen/ donaties materialen 0

Totaal 2009

Voor reparaties, speelgoed, aanleg en verlichting opgedeeld in twee fasen waarbij
voor de duur van fase 1 sowieso geen hindernissen zijn voor start zonder keuring

Samenvatting punten fase 2 Eenheid Kosten

Speelelement 1000

Totaal fase 2 1000

NB: Verplichte keuringskosten geschat na voltooing fase 2 op 700 p/j



Vragen?



‘Geen speeltuin meer, want wij zijn
aansprakelijk…’  

Bij een rondgang in 2018 werd er door verschillende leden gesteld: ‘Er is veel nieuwe 
regelgeving. Mocht er iets met een kind gebeuren is de vereniging aansprakelijk! 
Daarom geen speeltuin. Maar waar hebben we het dan over? We willen toch 
allemaal dat speeltoestellen veilig zijn voor onze kinderen? 

Hebben we regelgeving anno 2022 nodig om tot dit inzicht te komen?
Net zoals hygiëne regels in de kantine moeten speeltoestellen ook aan eisen 
voldoen. Als we geen onderhoud uitvoeren (ofwel hygiëne regels volgen) en een 
veilige plek creëren is er logisch een probleem. Het gaat om aandacht op veiligheid.

Verantwoordelijkheid is dus niets nieuws, we zorgen voor onze kinderen en doen we 
dit goed dan is er niets aan de hand. Mocht er dan onverhoopt wel wat gebeuren zal 
het enkel tranen zijn. En onjuist gebruik is logisch niet onze zorg.



Dit mag bijvoorbeeld ook!
Schoolplein voor kinderen groepen 1 tm 5 

bij ‘De Margriet’ in Blijdorp 



Inspritatie








