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Speelvoorziening Mgr. 

Diepenstraat 
Wegwijzer mogelijkheden speelvoorzieningen 

Leveranciers: 

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een raamcontract met een 

zevental leveranciers voor speeltoestellen. Informatie over het 

bedrijf en de producten die het bedrijf levert vindt u op 

onderstaande websites. 

Leverancier Website 

Eibe www.eibe.nl  

Kompan www.kompan.nl  

Proludic www.proludic.nl  

Ijslander/ijreka www.ijslander.com  

Nijha www.nijha.nl  

Lapper (h.o.d.n.Yalp) www.yalp.nl  

Spereco www.spereco.nl  

 

Andere speelleveranciers zijn uitgesloten! 

U kunt via de genoemde website op zoek gaan naar een speeltoestel 

die het best bij uw buurt en de doelgroep past.  

Per leverancier is de keuze aan speeltoestellen en gebruikte 

materialen zeer groot. Het verdient uit praktisch oogpunt de 

voorkeur om met een leverancier te komen tot een compleet plan. 

Daarnaast voorkomt het problemen met ondergronden en 

obstakelvrije ruimtes.  

 

 

 

werkwijze 
   

 

De gemeente ’s-

Hertogenbosch hecht 

grote waarde gedeelde 

verantwoordelijkheid 

voor de openbare 

ruimte. Waar mogelijk 

wordt inrichting van de 

openbare ruimte mede 

bepaalt door de mensen 

die erin leven.  

Aan de hand van deze 

wegwijzer kunnen 

bewoners gezamenlijk 

tot een keuze komen. 

Daarin spelen diverse 

factoren een rol. 

Hiernaast staan een 

aantal factoren kort 

omschreven.  

Een aantal zaken zijn al 

bepaald, andere mogen 

mede door u bepaald 

worden. 

Zodra een keuze is 

gemaakt, zal deze 

getoetst worden door 

functionarissen van de 

gemeente. Indien het 

gewenste toestel past 

binnen beleid en budget 

zal er overgegaan 

worden tot bestelling en 

plaatsing. 

 

http://www.eibe.nl/
http://www.kompan.nl/
http://www.proludic.nl/
http://www.ijslander.com/
http://www.nijha.nl/
http://www.yalp.nl/
http://www.spereco.nl/
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Type speeltoestel: 

In de keuze voor soort en/of type speeltoestel bent u vrij te kiezen mits het voldoet aan de doelgroep 

(zie onder). Daarnaast dient bij de keuze van toestellen rekening te worden gehouden met obstakelvrije 

ruimte en valondergronden.  

Om de levensduur van het gekozen speeltoestel te waarborgen gaat onze voorkeur niet uit naar houten 

toestellen (Europees hardhout zoals Robinia is geen probleem).  

 

Doelgroep: 

De speelvoorziening dient geschikt te zijn voor kinderen in de leeftijdscategorie 12-18 jaar. 

 

Speelondergrond: 

Bij toestellen met een vrije valhoogte van minder dan 60 cm worden geen speciale eisen gesteld aan de 

valondergrond en de valdemping van de ondergrond.  

 

Bij speeltoestellen zoals schommels, glijbanen en klimtoestellen met een grotere vrije valhoogte moet de 

valdemping van de ondergrond overeenstemmen met de valhoogte van het speeltoestel.  

Gras is bijvoorbeeld geschikt tot een valhoogte van 1,2 - 1,5 m, afhankelijk van de grondsoort (en vrij is 

van kiezel en puin). Boomschors, (zand) en houtsnippers (öcocolor) zijn bij een laagdikte van 300 mm 

geschikt voor een valhoogte van 2 meter, en bij een laagdikte van 400 mm geschikt voor een valhoogte 

van 3 meter. 

De valdemping van kunstmatige valondergronden zoals kunstgras of rubber gietvloer varieert.  

 

De Gemeente ‘s-Hertogenbosch maakt geen gebruik van rubber tegels en is terughoudend met 

speelzand en/of speelgrind (i.v.m. hygiëne en vandalisme). 

 

Het bepalen van de benodigde valondergrond in combinatie met de obstakelvrije ruimte rondom 

speeltoestellen is een lastige materie: laat u door de leverancier adviseren! 

 

De speelondergrond dient te worden meegenomen in de kostenraming voor de speelvoorziening. 

 

Budget: 

Het te besteden budget is 42.000,00 euro (excl. BTW). 
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Locatie: 

De locatie van de speelvoorziening past binnen het gemeentelijk speelplan en staat vast. Het betreft een 

locatie die is aangemerkt voor 12-18 jarige (blauwe cirkel) . 

 

 
 

 

Bewonerscomité speelvoorzieningen Mgr. Diepenstraat: 

Er is een bewonersbrief verstuurd aan de bewoners van de Mgr. Diepenstraat en Baden Powellstraat . 

Daarnaast is het op gepost op de “Buurtkiep”.  

Tien bewoners hebben zich naar aanleiding van de oproep aangemeld om mee te denken in de keuze 

voor de nieuw speelvoorziening. Deze personen vertegenwoordigen hiermee de buurt en kunnen 

gezamenlijk bepalen hoe ze tot hun keuze gaan komen.  
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De volgende personen hebben zich aangemeld:  

Naam Adres 

Eva Barendse Mgr Diepenstraat 9 

Tanja Snijders Leonardus van veghelstraat 13 

Machteld de Bruijn-Bongenaar Frederik Hendriklaan 57 

Ruud Blom  Frederik Hendriklaan 80 

Bart Videler Baden Powellstraat 14 

Sander de Jong   

T. van weert Mgr Diepenstraat 19 À 

Elseleen Oosterom Sweensstraat 3 

Angelique de Wit-Pennings   

Marieke Willems Frederik Hendriklaan 82 

Overige contactgegevens worden in overleg verstrekt 

 

Contactpersonen gemeente: 

Bij vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot: 

 Patrick Verheul 

Projectleider Wijkbeheer 

Realisatie en Beheer Openbare Ruimte ’s-Hertogenbosch 

073- 615 95 72 

p.verheul@s-hertogenbosch.nl 

 

 Hennie Stensen 

Vakbekwaam wijkteammedewerker klacht- en reparatie 

Realisatie en Beheer Openbare Ruimte ’s-Hertogenbosch 

06-40729084 

h.stensen@s-hertogenbosch.nl  

 

mailto:p.verheul@s-hertogenbosch.nl
mailto:h.stensen@s-hertogenbosch.nl

