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Poelenloop

Bij de POELENLOOP hebben we geprobeerd het buurtgevoel een duw in de rug te geven. Door een spelaanleiding te creeëren voor de kinderen en een zitplaats 
te voorzien, zorgen we ervoor dit stukje een ontmoetingsplaatst kan worden voor de hele buurt. 



TitelBrugje

Het brugje verbindt het eiland met de wijk. Een simpele, maar degelijke constructie die niet opvalt in het straatbeeld. Via het brugje kunnen de bewoners op het 
eiland onder de boom geraken en van het uitzicht genieten op de zitbank.



Zitbank



Titel

De zitbank bestaat uit een lange bank die zich kronkelt rond de boom waar bewoners kunnen genieten van het uitzicht. Er kan op verschillende manieren en 
richtingen op de bank gezeten en gelegen worden. Een rustpunt in de wijk.



Parcours



Titel

De variant biedt minder parcours, maar heeft wel een klein speelhuisje met een glijbaan. Door de transparante structuur past het perfect bij het parcours en vormt 
de speelgelegenheid één groot geheel.
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Titel



Eikenbocht



TitelGlijcombinatie

Voor de glijcombinatie gebruiken we een bestaand huisje. We passen dit aan zodat er een groter speelhuisje met meer speelelementen ontstaat. Doordat we het 
huisje laag bij de grond houden, is het zeer toegankelijk voor de kleinste kinderen. Een laag glijbaantje met een klimnet en een klimmuur maakt van het speelhuisje 
een klimparadijs voor de allerkleinste.





Titel
Zitbank

Een robuuste zitbank, in lijn met het speeltoestel en uit hetzelfde materiaal vervaardigd. Ouders kunnen hun kinderen in het oog houden en het hele terrein zien.



250

480



TitelKerkbeemd





TitelHerplaatsing

Het toestel van de Eikenbocht wordt op dit speelterrein herplaatst. Ook de Korfbalpal wordt mee verplaatst op het terrein.



Kabelbaan

De kabelbaan heeft een lengte van om en bij de 20m. Afhankelijk van de beschikbare ruimte kunnen we deze nog verlengen naar eventueel 25m. Kinderen starten 
op een hoogte van 90cm. Hierdoor staat er een verval waardoor de kabelbaan zijn werking krijgt. Voor de kabelbaan dient er wel een extra zone aangelegd te 
worden met valdempend materiaal.



Titel





TitelKlimcombinatie





Titel

De klimcombinatie komt er ter vervanging van het oude toestel. De klimmogelijkheden in dit toestel zijn uitgebreid en uitdagend. Via klimmuren, -netten en -rekken 
kunnen kinderen in het toestel geraken. Via verschillende V-bruggen is het mogelijk om naar de verschillende torentjes te gaan. Tot slot is er nog een brandweerstang 
om naar beneden te glijden.



Zitbankje



Titel
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Projectvideo

PROJECTVIDEO

In dit filmpje wordt het project volledig in 
3D weergegeven. Hierdoor krijgt u een 
beter inzicht in het project. Dit filmpje mag 
gebruikt worden in presentaties of als 
promotie. Mocht u eventueel nog andere 
afbeeldingen van ons willen, kan u altijd 
contact met ons opnemen.

U kan het filmpje bekijken op onderstaande 
link:

http://www.sablo.eu/eersel/

Wachtwoord: knegsel





TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN

• Hout staat beschreven op de volgende paginas.
• Onze touwen zijn verstevigd met 6 stalen kernen omwikkeld 

met een kunststof om dikte en kleur te krijgen. We maken deze 
zelf op maat, hierdoor zijn er altijd onderdelen beschikbaar 
voor eventuele vervanging. De onderdelen die we hiervoor 
gebruiken bestaan uit roestvrij staal, gecombineerd met 
gegalvaniseerd staal en aluminium.

• Indien het hout gekleurd is, wordt het verkregen door ecologisch 
lazuur. Deze kleuren kunnen door de klant gekozen worden.

• Alle andere metalen onderdelen en 
verbindingen zijn uit roestvrij staal vervaardigd. 

DIENST NA VERKOOP

LEVERTERMIJN
De levertermijn varieert tussen de 4 en 8 weken, dit is afhankelijk 
van 
externe factoren en de grootte van het project.

WISSELSTUKKEN
We produceren zelf de toestellen, hierdoor kunnen we een snelle 
service en reserveonderdelen aanbieden.

KEURINGEN
Dit kan door een externe partij gedaan worden. Zelf bouwen we 
de toestellen volgens de EN-1176 en EN-1177.

Uitvoeringsdossier Referentielijst



ONTWERP

Het volledig ontwerp van de speeltoestellen en de inplanting, 
gebeurt door een eigen ontwerpafdeling. Het ontwerp zorgt ervoor 
dat de ideeën en wensen van de klant vertaald worden naar een 
uitgewerkt project.

Het idee wordt in 3D weergegeven zodat de klant een duidelijk 
beeld krijgt van de                 voorgestelde toestellen. Dit geheel 
wordt dan gebundeld in een presentatieboekje of -filmpje. 

Door een goed contact met de klant is het altijd mogelijk om een 
ontwerp aan te passen, zodat de uiteindelijke plaatsing verloopt 
zoals de klant het wil.

In overleg met de klant is het mogelijk om het ontwerp aan te 
passen naar de wensen en eisen van de eindgebruiker. 

FABRICAGE

Door een eigen productie zijn er altijd reserveonderdelen 
beschikbaar.

Het hout komt bij ons bruut aan en wordt verwerkt tot speeltoestellen. 
Deze maken we volledig volgens de Europese norm EN-1176. 
Doordat we de toestellen zelf produceren, bieden wij steeds 
maatwerk aan.

De plaatsers zijn de makers. Hierdoor kennen zijn de toestellen van 
plank  tot schroef en van glijbaan tot klimnet. Elk onderdeel wordt 
met de grootste aandacht gemonteerd onder hun goedkeurend 
oog.

Een mooi en kwalitatief product, in 
huis gemaakt, naar de 
wensen 

Referentielijst



FSC® ROBINIA STAMMEN

HARDHOUT UIT EUROPA
Het hardhout van duurzaamheidsklasse 1-2 heeft een zeer hoge 
weerstand tegen aantasting door insecten en houtrot. Robinia 
is het meest duurzame hout dat in ons klimaat kan groeien. Het 
kernhout is bruinig tot groenig geel en het spinthout is wit en slechts 
enkele jaarringen dik.

Door de grillige groei waarbij weinig lange rechte stammen 
ontstaan, en de stam niet zuiver rond wordt, krijgt het gebruikte 
hout een avontuurlijk en speels uiterlijk.

FSC® HOUT
De laatste jaren is het besef wereldwijd doorgedrongen dat wij 
met bossen zorgvuldig moeten omgaan. Goed beheer is daarvoor 
absoluut noodzakelijk. Daarom is een keurmerk ontwikkeld dat hout 
uit goed beheerde bossen onderscheidt van ander hout.

FSC® Robinia is gegarandeerd afkomstig uit goed beheerde bossen 
en wordt onafhankelijk gecontroleerd in overeenstemming met de 
principes en criteria van de Forest Stewardship Council®. Eenmaal 
per jaar controleert een onafhankelijk certificerende instantie of 
men zich ook daadwerkelijk houdt aan de principes en criteria 
waarop het FSC®-keurmerk is verkregen. Bij overschrijding van de 
normeringen wordt het keurmerk ingetrokken.

SCS - COC - 005219 - 

Robinia FSC®



PEFC™ EIKEN PLANKEN

Het hout is afkomstig uit Frankrijk en Nederland. Eik is een zeer ster-
ke, harde en duurzame houtsoort en is vers bijna wit tot creme van 
kleur en ‘vergrijsd’ in de buitenlucht.

PEFC™ HOUT
PEFC is een onafhankelijke NGO zonder winstoogmerk die de pro-
motie doet van duurzaam bosbeheer via certificatie van bossen 
en de controleketen in de bedrijven.
Boscertificatie garandeert dat de bossen beheerd worden over-
eenkomstig strikte milieu-, sociale en economische eisen. 

De planken bestaan uit kernvrij hout en zijn uiterst duurzaam.

Andere PEFC™ Eiken toepassingen:
• Buitenwerk
• Tuinhout
• Zware contstructies

SCS - PEFC/COC - 005219 - FP

Eik PEFC™

PEFC/07-31-47/84

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefc.org
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