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Een gezond en veilig speelterrein is essentieel 
voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen 
moeten vrij zijn om te springen, rennen, vallen 
en weer op te staan. Ook wordt het steeds 
belangrijker dat zij de natuur beleven tijdens 
het spelen. Een groen schoolplein heeft de 
toekomst!

Gelukkig zijn het niet alleen de kinderen die moeilijk stil 
kunnen zitten. Wij volwassenen zijn druk bezig met het 
vormgeven van de toekomst van het buitenspelen. Een goed 
zaak! Want een groen en natuurlijk schoolplein heeft vele 
voordelen:

• Spelen in een groene omgeving maakt kinderen  
 slimmer, creatiever en fitter;
• Elke dag kans op natuurbeleving en buitenles;
• Een beter sociaal klimaat, dus minder pesten;
• Plek voor vogels, insecten, en versterking van de  
 biodiversiteit;
• Minder tegels, meer groen, dus droge voeten bij  
 heftige buien en minder last van hitte in de zomer.

Inmiddels zijn al veel basisscholen en kinderdagverblijven 
druk bezig met het (her)inrichten van hun speelterreinen. T&G 
Groep verzorgt voor hen deskundig advies, aanleg en 
terreinonderhoud. 

Wil jij ook weten wat wij voor jouw terrein kunnen betekenen? 
En past onze werkwijze goed bij jouw organisatie? Dan 
komen we graag met je in contact voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek!

Lekkere spelen
in het groen
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Project: 

Kind&Co 
Zeist
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De veiligheid van de kinderen is 
essentieel bij het inrichten van een 
speelplaats. Daarnaast hebben we 

de unieke kans om kinderen 
spelenderwijs te verbinden met de 
natuur. Door slimme toepassingen 

maken we dit mogelijk! 

Een speelplaats inrichten
Hoe zit dat precies?
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Veilige speeltoestellen
Op een speelterrein draait het natuurlijk om 
de speeltoestellen. Er is op dit gebeid veel 
mogelijk; materialen, kleur, grootte, etc.. De 
behoefte van de kinderen en de wensen van 
de opdrachtgever zijn hierbij leidend. Wij 
zorgen dat het toestel aansluit bij de jonge 
gebruikers en voldoet aan de juiste 
certificering, keuring en wettelijke richtlijnen. 

Natuurlijk spelen en een 
groene omgeving
Een grijze speelplaats is tegenwoordig een 
no-go. De mogelijkheden voor een natuurlijke 
inrichting zijn namelijk eindeloos! Door het 
toepassen van de juiste beplanting kunnen 
we een kleurrijk, uitdagend en educatief 
terrein realiseren. Uiteraard vermijden we 
daarbij giftige planten. Bloemen zijn 
noodzakelijk voor het bevorderen van de 
biodiversiteit en zorgen voor leven in de 
brouwerij. Denk daarbij aan vlinderlokkende 
planten. Een leuke beleving voor de kinderen!

Veilig bewegen
Kinderen moeten zich zorgeloos over het 
terrein kunnen bewegen. Struikelen over 
ongelijke tegels of grasmatten is daarbij een 
veelvoorkomend risico. Onze specialisten 
weten precies zij dit kunnen voorkomen. We 
vouwen bijvoorbeeld de graskanten om onder 
de aangrenzende tegels. Dit zorgt voor een 
zichtbare en veilige grazonrand.

Kindvriendelijke 
uitvoering
Gedurende de aanleg wordt optimaal 
rekening gehouden met de kinderen. Veelal 
zijn onze vakmensen aan het werk terwijl er 
kinderen aanwezig zijn. Alles wordt daarom 
netjes achter een werkafscheiding 
uitgevoerd. Wij passen onze planning aan op 
de drukke tijden, en leggen het werk stil 
wanneer ouders hun kinderen komen 
ophalen/wegbrengen.

Zichtlijnen
Ook zichtlijnen mogen niet worden vergeten. 
Het is belangrijk dat de begeleiders de 
kinderen goed in de gaten kunnen houden, 
zowel vanuit buiten als binnen in het gebouw. 
We houden bij het plaatsen van de beplanting 
en de toestellen goed rekening met de 
zichtlijnen. Zo is er altijd overzicht over het 
plein.

Kunstgras
Met het oog op de natuur brengen we 
natuurlijk het liefst een mooie grasmat aan. 
Maar zeker bij kinderdagverblijven is dit niet 
altijd de beste oplossing. Het gras wordt altijd 
intensief gebruikt en dit resulteert al snel in 
een modderige speelplaats - met een hoop 
viezigheid tot gevolg. Kunstgras is een 
aantrekkelijk en veilig alternatief. Zo kunnen 
kinderen schoon spelen, gaat het gras langer 
mee en houden we onnodige blubber buiten 
het klaslokaal.
 

Schaduwrijke plekken
Je kunt beter niet de hele dag in de zon 
spelen, hoe lekker dat ook is. Om 
verbranding te voorkomen hangen we grote 
schaduwdoeken op. Een nog mooiere en 
groenere oplossing is een begroeide pergola. 
Afhankelijk van de wensen van de 
opdrachtgever is er veel mogelijk om 
passende schaduwplekken te creëren. 

Hekwerk
Om te zorgen dat kinderen zelfstandig en 
veilig kunnen spelen is een passend hekwerk 
een vereiste. Wij adviseren altijd een 
dubbelstaaf hekwerk waar kinderen niet over- 
of doorheen kunnen klimmen. Door deze 
simpele implementatie nemen we een grote 
zorg weg bij de begeleiding.
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Project: 

De Witte Vogel 
Den Haag
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Christian Vervoort is onze gecertificeerde 
expert op het gebied van speelplaatsen. Hij 

vertelt graag over de aanleg van een 
speelterrein: “We verdiepen ons iedere keer 

opnieuw in de groep die er zal gaan spelen.”

Wat maakt een speelplaatsontwerp een 
succes?

Christian: “Wat een project echt succesvol maakt 
is de bruikbare, natuurlijke inrichting. We horen 
vaak de wens om een schoolplein natuurlijk in te 
richten, maar dragen tevens de 
verantwoordelijkheid voor een veilig ontwerp en 
uiteindelijk een veilige speelplaats. Het is dus 
belangrijk om de vrije ruimtes en valzones van 
speeltoestellen te respecteren en daarbuiten 
zoveel mogelijk robuuste natuurlijke inrichting te 
verzorgen. Een goede balans tussen een 
natuurlijke uitstraling, veiligheid en natuurlijk 
genoeg speelplezier voor de kinderen is denk ik 
de sleutel.”

`
Hoe komt zo’n ontwerp tot stand?

“We meten de in te richten buitenruimte eerst 
netjes op. Daarna verdiepen we ons in de groep 
die er zal gaan spelen. Hebben we te maken met 
een kinderdagverblijf, een peutergroep of een 
buitenschoolse opvang? Voor de inrichting en de 
keuze van speelelementen is dit erg van belang. 
We werken de speelplaatsen uit tot een 
3D-ontwerp waardoor de opdrachtgever duidelijk 
begrijpt wat er gemaakt gaat worden. Het is 
immers niet altijd gemakkelijk om je het 

eindresultaat voor te stellen op basis van een 
bovenaanzicht. Ook is het voor de aanlegploeg 
direct duidelijk wat er moet gebeuren als zij een 
3D-weergave zien.

De ouders worden ook vaak betrokken bij het 
ontwerpproces. Meestal ga ik even langs tijdens 
een ouderavond om ideeën te verzamelen. Er 
worden dan meerdere ontwerpen gemaakt waaruit 
de ouders en de opdrachtgever kunnen kiezen. 
Het winnende plan wordt uitgevoerd. Tijdens de 
aanleg is er nog ruimte voor creativiteit en nieuwe 
inzichten die vaak ontstaan door het samenspel 
tussen onze aanlegploeg en de groepsleiders op 
locatie.”

Waar houdt je extra rekening mee bij de 
realisatie van het speelterrein?

“Veiligheid is erg belangrijk. We willen in het 
ontwerp borgen dat kinderen zich niet kunnen 
bezeren. Eventuele risico’s moeten altijd uitlegbaar 
zijn en worden tot op bepaalde hoogte 
geaccepteerd omwille van het leerproces van de 
kinderen. In andere woorden: een blauwe plek of 

schaafwond hoort er gewoon bij. Kinderen moeten 
kunnen spelen, maar er zijn wel duidelijke 
voorschriften voor het terrein. Daarnaast zorgen 
we dat de opdrachtgever geen juridisch 
problemen krijgt bij een incident door te voldoen 
aan alle wettelijke kaders.
Tenslotte is de maakbaarheid en kwaliteit 
belangrijk. We letten op het netjes afwerken van 
details waar kinderen graag aan peuteren. Je moet 
beseffen dat je te gast bent op een speelterrein. 
Het dagelijkse verkeer van kinderen, ouders en 
juffen en meesters moet zoveel mogelijk doorgang 
vinden. We letten er speciaal op dat er geen 
gereedschap onbeheerd aanwezig is.”

Worden de speeltoestellen gekeurd?

“De meeste speeltoestellen zijn standaard 
voorzien van een typegoedkeuring. Daarnaast 
wordt in het ontwerp rekening gehouden met de 
voorschriften. Wanneer we een bijzonder element, 
zoals een grondheuvel of doorklauterbare boom, in 
een ontwerp opnemen laten we de speelplek door 
een extern bedrijf keuren om er zeker van te zijn 
dat de speelplaats veilig is.”

“Een blauwe plek 
hoort erbij”

Christian Vervoort
Hoofd Bedrijfsbureau
én buitenspeelspecialist
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speeltoestellen te respecteren en daarbuiten 
zoveel mogelijk robuuste natuurlijke inrichting te 
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ontwerpproces. Meestal ga ik even langs tijdens 
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locatie.”
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beseffen dat je te gast bent op een speelterrein. 
Het dagelijkse verkeer van kinderen, ouders en 
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gereedschap onbeheerd aanwezig is.”

Worden de speeltoestellen gekeurd?

“De meeste speeltoestellen zijn standaard 
voorzien van een typegoedkeuring. Daarnaast 
wordt in het ontwerp rekening gehouden met de 
voorschriften. Wanneer we een bijzonder element, 
zoals een grondheuvel of doorklauterbare boom, in 
een ontwerp opnemen laten we de speelplek door 
een extern bedrijf keuren om er zeker van te zijn 
dat de speelplaats veilig is.”

Een voorbeeld van een 
digitaal 3D-ontwerp. 
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Veilig spelen
Kies voor kundig terreinbeheer

Naast de inrichting van de speelplaats 
is T&G Groep ook gespecialiseerd in 

het onderhoud van het terrein. Of het nu 
gaat om een kleine speelhoek, of een  
compleet groen schoolplein - kundig 

beheer is essentieel om een veilige 
speelomgeving te garanderen. 

Meer groen = meer beheer
Een groener schoolplein is leuk én duurzaam, 
maar houdt dan wel rekening met stijgende 
onderhoudskosten. Meer groen betekent 
namelijk vaak meer onderhoud. Zeker gezien 
het om speelpleinen en kinderen gaat moet het 
terrein er te allen tijde veilig bijliggen. Denk 
bijvoorbeeld aan controles van de bomen op 
het terrein, uitstekende tegels en bladruimen in 
verband met gladheid na regen. T&G kan u op 
dit gebied adviseren en compleet ontzorgen.

Schoon zandbakzand
De zandbak is vaak de populairste speelplek 
voor jonge kinderen. Het is dus extra belangrijk 
om te zorgen voor een veilige en vooral 
hygienische speelsituatie. Zandbakzand wordt 
na verloop van tijd een bron van bacteriën. 
Denk daarbij aan etensresten of katten die hun 
behoefte doen. Het is daarom aan te raden om 
de zandbak af te dekken wanneer deze niet 
wordt gebruikt. T&G adviseert om het 
zandbakzand eens per jaar te verversen.
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Zandbakzand moet regelmatig 
worden verschoond.
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T&G Groep
In het kort
T&G Groep zorgt voor de inrichting en 
het beheer van complete buitenruimten 
door heel Nederland. We zijn een 
aannemerscollectief, bestaande uit vier 
bedrijven die elkaar versterken en 
samen klanten ontzorgen met onze 
‘buitengewoon veelzijdige’ 
dienstverlening.

Specialist in buitenspelen

De afgelopen twee jaar heeft T&G zo’n 35 
speelterrein ingericht en beheerd. Daarbij komen 
veel specialistische zaken kijken, zoals het werken 
met kinderen en toestelkeuringen.

Plaatsen waar kinderen spelen verdienen onze 
uiterste aandacht en verantwoordelijkheid. Er zijn tal 
van wetten en richtlijnen van toepassing op de 
realisatie en het beheer van een buitenspeelplaats. 
Daarnaast dienen de werkzaamheden op een 
kindvriendelijke manier te worden uitgevoerd. 

Als specialist op het gebied van buitenspelen 
helpen wij u graag bij de inrichting en het 
onderhoud van uw speelplaats.
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T&G Groep
Zijweg Dungen 1a
5482 SB Schijndel

T: 085 483 4830
E: info@teng-groep.nl

www.TenG-Groep.nl

Contact


