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De gemeente Hoeksche Waard ontstond op 1 
januari 2019 uit een fusie van vijf gemeentes, 
vertelt Olaf van der Beek, werkvoorbereider 
en beheerder bij de gemeente. ‘Ik kreeg bin-
nen deze relatief nieuwe groep de mooie taak 
om alle speeltoestellen te verzorgen.’ Daar 
had Van der Beek bij de gemeente Korendijk 
al een goede 25 jaar ervaring mee. Hercules 
Speeltoestellen mocht de speelplekken in 
Numansdorp gaan verzorgen. ‘Ik was erg 
gecharmeerd van hun speeltoestellen’, aldus de 
beheerder.

Out with the old, in with the new
‘De technische levensduur van de meeste 
speeltoestellen is 15 tot 20 jaar’, vertelt Van 
der Beek. Het paar in de Bachstraat en de 
Griegstraat had die leeftijd bereikt. In de 
nieuwe gemeente wilde Van der Beek wat meer 
leveranciers de kans geven hun producten en 

werkwijzen te laten zien: ‘Hoe pakken andere 
bedrijven, waar ik nog geen ervaring mee had, 
het aan?’ Zo werd Hercules Speeltoestellen 
benaderd om een aantal voorstellen te doen.

De keuzes voor de speelplekken werden 
gemaakt uit het VinciPlay Wooden- en Climboo-
programma van Hercules. Hercules maakte 
per locatie drie ontwerpen. ‘We mochten zelf 
met ideeën komen aan de hand van leef-
tijdsopbouw, aantallen kinderen enzovoort’, 
vertelt John Bakker, eigenaar van Hercules 
Speeltoestellen. Van der Beek: ‘We hebben er 
samen naar gekeken, her en der wat aangepast 
en de uitkomst vervolgens rondgestuurd onder 
de bewoners.’ Hun mening gaf de doorslag.  
De twee plekken met de meeste stemmen uit 
de buurt zijn aangelegd.
Vóór de ontwikkeling van de speelplekken had 
Van der Beek de bewoners van de Bachstraat en 

Twee nieuwe speellocaties sieren straten in Numansdorp

Eigenlijk hadden ze een maandje eerder klaar 

moeten zijn, de speelplekken in Numansdorp 

in de gemeente Hoeksche Waard. Maar door 

de forse regenval in februari en maart werd 

de aanleg iets opgeschoven. Maar eind goed, 

al goed, want de twee speelplekken, verzorgd 

door Hercules Speeltoestellen, liggen er nu 

netjes bij.
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Klimmen en klauteren 
in Hoeksche Waard

Het evenwichtsparcours dat Hercules Speeltoestellen in de Bachstraat in 

Numansdorp in de gemeente Hoeksche Waard heeft aangelegd
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de Griegstraat aangeschreven over de vervan-
ging van de speeltoestellen. ‘In de Griegstraat 
was het voor de bewoners onder meer belang-
rijk dat het geen hangplek zou worden’, vertelt 
Van der Beek. ‘Zo hadden ze er bijvoorbeeld 
liever geen bankjes.’ In de Bachstraat wilden de 
bewoners graag een avontuurlijke speeltuin. 
‘Niet te hoog en geschikt voor iets kleinere 
kinderen.’

Evenwichtsparcours en klimtoren
Samen met de bewoners – ouders én kin-
deren – koos de gemeente uiteindelijk voor 
een evenwichtsparcours (WD1461) op de 
locatie Bachstraat en een combinatietoestel 
met klimtoren op de locatie Griegstraat. 
‘Evenwichtsparcoursen worden almaar popu-
lairder’, vertelt Bakker. En dat is mooi. ‘De kin-
deren spelen veel minder buiten dan vroeger. 
Ze bewegen veel minder en zijn motorisch ook 

een stuk minder handig. De motoriek is onder 
meer belangrijk voor de hersenen van kinderen 
en de samenwerking van beide hersenhelften.’ 
Sommige kinderen zitten thuis de hele dag 
op de bank voor de televisie of met de tele-
foon of tablet in de handen, vervolgt Bakker. 
‘Die lopen motorisch vaak achter op de rest.’ 
Volgens Bakker kan zo’n evenwichtsparcours 
helpen dat te verbeteren. ‘Ik zie het zelf regel-
matig. Een aantal kinderen, degenen met een 
goede motoriek, rennen in no time over zo’n 
evenwichtsparcours heen. Aan de andere kant 
zijn er kinderen die er bijna tien minuten langer 
over doen. Als je zo’n speelplek aanlegt, zie je 
na een aantal weken dat de kinderen al veel 
behendiger zijn geworden.’

Het speeltoestel in de Bachstraat biedt veel ver-
schillende behendigheidselementen, waardoor 
kinderen hun motoriek en evenwichtsgevoel 
kunnen trainen tijdens het spel. Het heeft een 
lage maximale valhoogte (< 60 cm). Bakker: 
‘Een van onze missies als leverancier van speel-
toestellen is kinderen uitnodigen om meer te 
bewegen. We spitsen ons toe op die toestellen 
die kinderen aanzetten tot bewegen. Het is 

natuurlijk makkelijk om overal grote toestellen 
neer te zetten met een glijbaan eraan, waar je 
als kind makkelijk op en af kan komen. Maar 
toestellen als het evenwichtsparcours in de 
Bachstraat, die zijn echt goed voor kinderen.’

In de Griegstraat werd een speeltoren aangelegd 
met klimmogelijkheden (WD1438) en een 
glijbaan, een schommel en een tweevoudig 
duikelrek (WD1421). Zowel Hercules als de 
bewoners zijn vooral blij met dat duikelrek, dat 
nog net in het project ingepast kon worden. ‘Een 
duikelrek is eigenlijk een heel simpel ding, en 
dus een van de minst aantrekkelijke toestellen 
om te verkopen. Toch is het echt een element 
waarvan we bij Hercules vinden dat het op alle 
speelplekken thuishoort’, aldus Bakker. Bakker 
merkt op dat vooral de meiden naar die 
duikelrekken trekken – al doen meiden meer 
dan alleen duikelen en maken jongens ook wel-
eens een koprol. ‘Soms zitten ze er uren op te 
babbelen, terwijl ze om en om rondjes draaien. 
Als het even kan en als er budget en ruimte is, 
nemen we graag zo’n duikelrek op in het 
ontwerp.’
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'Als je zo'n evenwichtsparcours 
aanlegt, zie je na een aantal weken 
dat de kinderen al veel behendiger 
zijn geworden'

De speel-, glij- en klimtoren die Hercules Speeltoestellen in de Griegstraat in Numansdorp in de gemeente 

Hoeksche Waard heeft aangelegd
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Valdemping
Naast het ontwerp en de installatie van de  
nieuwe, in de buurt passende speeltoestellen, 
hield het project ook het verwijderen van de 
oude opstellingen in, het aanpassen van het 
cunet, de aanleg van valdempend kunstgras 

en de aanleg van een betontegelrand daarom-
heen, om schade door maaimachines te voorko-
men. Voor het grondwerk en de aanleg van het 
veiligheidsgras ging Hercules Speeltoestellen 
de samenwerking aan met specialist KSP 
Kunstgras. ‘Een goede keuze’, vertelt Bakker.  

‘De gemeente Hoeksche Waard had al veel 
goede ervaringen met het bedrijf.’

Het ging om een totale renovatie van de speel-
plaats, vertelt Kilian Peschel van KSP Kunstgras. 
‘Niet alleen de oude toestellen en de rub-
bertegels werden weggehaald, ook de oude 
ondergronden moesten vervangen worden.’ KSP 
legde op beide locaties kunstgrasondergronden 
aan met valdemping. Peschel: ‘We kiezen een 
passende ondergrond op basis van het toestel 
dat geplaatst wordt. KSP Kunstgras levert gecer-
tificeerde valondergronden voor speeltoestellen 
met een hoogte van 1,35 tot 3 m. Omdat zowel 
de speelplek in de Griegstraat als die in de 
Bachstraat vooral voor de kleintjes bedoeld is, 
is de valhoogte van de toestellen niet zo groot. 
Daarom is voor beide locaties gekozen voor het 
laagste type, KSP Playgrass (PS) 25, met een val-
hoogte tot 1,35 meter.’

De beide speelplekken werden begin april 
opgeleverd en opengesteld voor kinderen. 
Directe feedback van de bewoners heeft Van 
der Beek nog niet gehad, maar animo is er over-
duidelijk. ‘Ik ben er een paar keer langsgereden 
en er werd volop gespeeld!’

Kilian Peschel van KSP Kunstgras

'De mening van de buurtbewoners 
gaf de doorslag'

John Bakker, eigenaar van Hercules Speeltoestellen
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