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Peter Bakker is accountmanager bij Den Ouden 
Groep, die zijn hoofdvestiging in Schijndel 
heeft. We stelden hem een aantal vragen.

Wat houdt de certificering in? Een houtchip 
is toch een houtchip?
‘Dat klopt, alle snippers en chips zijn natuurlijke 
producten, afkomstig van bomen. Alle natuur-
lijke producten hebben in een bepaalde fractie 
dezelfde eigenschappen als het op valdemping 
aankomt. De grootte van de houtchip of de 
schorssnipper en de dikte van de laag bepalen 
de werking van het product. Of je houtchips of 
schors gebruikt, doet er niet eens zoveel toe. 
Wij hebben drie producten geproduceerd in die 
specifieke fractie en deze vervolgens bij de TÜV 
laten certificeren. Dit hebben we gedaan omdat 
hier vanuit de markt vraag naar was.  
Dezelfde producten zijn ook leverbaar zonder 
certificering. Voor sommige afnemers – denk 
aan scholen of de overheid – is het belangrijk 
te kunnen aantonen dat ze voor een zo veilig 

mogelijk product hebben gekozen. Dat kan 
met TÜV-gecertificeerde bodembedekkers.’

Om welke producten gaat het?
‘Onze TÜV-gecertificeerde producten zijn Pin 
Sylvester-boomschors, Dekowood Nature en 
houtchips. Als je deze bodembedekkers als 
valondergrond gebruikt en je wilt zeker zijn van 
een valdempende werking, zorg dan voor een 
laag van 30 centimeter. Dan is er conform TÜV 
effectieve demping bij een val van maximaal 
3 meter hoogte. Bij aankoop wordt uitgelegd 
hoe je het moet aanbrengen. Beweegredenen 
om voor deze producten te kiezen, zijn vaak 
de natuurlijke uitstraling en het onderhouds-
gemak. Afhankelijk van de intensiteit van het 
gebruik moet je het materiaal op gezette tijden 
wat aanvullen, en dat is het.’

Waar komt het hout dat jullie gebruiken 
vandaan?
‘Al het hout dat wij verwerken, komt uit afval-

Met schors van Den Ouden Groep toont afnemer oog voor veiligheid

Kinderen spelen vaak vol enthousiasme op  

een speeltoestel, waardoor ze er soms  

ongelukkig vanaf vallen. Gelukkig kan een val 

uit een speeltoestel meevallen als er een goed 

dempende ondergrond ligt. Den Ouden Groep 

heeft drie gecertificeerde bodembedekkers 

met een valdempende werking in het  

assortiment. Dit is veiliger voor de gebruiker, 

maar ook voor de opdrachtgever: deze laat 

hiermee zien zijn uiterste best te doen voor een 

zo veilig mogelijke ondergrond.

Auteur: Heidi Peters

Veilig vallen met 
TÜV-certificering

Pin Sylvester in de nieuwe speeltuin in Apenheul 
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stromen van Nederlands hout. Dit past in de 
trend die al een tijdje gaande is dat mensen 
steeds meer genegen zijn om natuurlijke pro-
ducten te gebruiken. Ik denk dat local to local 
de volgende stap zal zijn, lokale afvalstromen 
verwerken tot lokaal afgenomen producten. 
Dat past goed in het beleid van Den Ouden 
Groep. Wij zijn gecertificeerd op het hoogste 
niveau van de CO2-prestatieladder en nemen 
deel aan verschillende CO2-uitstootreducerende 
initiatieven. Het zou interessant zijn om de 
CO2-footprint van boomschors te vergelijken 
met die van bijvoorbeeld rubberen matten of 
kunstgras.’

Hoe kies je het juiste product?
‘Als je de producten toepast conform de 
instructies, heb je altijd valdemping. Dat is een 
natuurkundige werking op basis van de fracties, 
het materiaal en de hoeveelheid. Vervolgens 
is de keuze: welke uitstraling wil je, welke per-
soonlijke voorkeur heb je en welke prijs past in 

het budget? Dat zijn, als je eenmaal gekozen 
hebt voor een gecertificeerd product,  
de variabelen waarmee je rekening moet 
houden. Er zit wel verschil in de producten. 
Dekowood Nature bestaat voor 100 procent uit 
Nederlands loof- of naaldhout en krijgt zijn  
specifieke uitstraling door kleuring met natuur-
lijke pigmenten. Pin Sylvester wordt ook wel 
dennenschors genoemd. Deze ondergrond 
gaat twee tot drie jaar mee en heeft een 

natuurlijke uitstaling. De houtchips geven weer 
een ander beeld. Het gaat dus om een persoon-
lijke keuze op basis van de drie genoemde  
variabelen: uitstraling, voorkeur en prijs.’

Pin SylvesterOok de houtchips zijn TÜV-gecertificeerd.

www.denoudengroep.com

Apenheul kiest Pin Sylvester
Naast zo’n 35 verschillende soorten apen 
vind je in Apenheul ook verschillende 
speeltuinen en speelplekken. Voor de 
bodembedekking daarvan kiest Apenheul 
voor Pin Sylvester van Den Ouden Groep. 
Ton Kruitbosch, coördinator technische 
dienst bij Apenheul: ‘Van de gecertificeerde 
producten hebben we gekozen voor Pin 
Sylvester, vanwege de uitstraling, maar 
ook omdat dit het beste product voor de 
bestaande bomen is. Het ligt in ons park op 
alle speelplekken. In april zou de nieuwste 
speelplaats geopend worden, met een 
klimtoestel in de vorm van een apenkop. 
Daarmee moeten we nu wachten tot de 
dierenparken weer open mogen. Maar het 
ligt klaar voor gebruik, ook weer met Pin 
Sylvester.’ Na aanleg van de speelplaats 
komt de TÜV keuren. Zonder goedkeuring 
mag de speeltuin niet gebruikt worden. 
Hierbij moet ook het certificaat van het 
gebruikte product overlegd kunnen  
worden, in dit geval Pin Sylvester. De nieuw-
ste speeltuin in Apenheul is inmiddels 
goedgekeurd. Op 18 mei mag Apenheul de 
deuren weer openen. ‘Pin Sylvester bevalt 
goed’, vertelt Kruitbosch. ‘Je hoeft het niet 
vaak bij te vullen. Is het nodig, dan doen 
we dat zelf, want we hebben altijd zo’n 40 
kubieke meter Pin Sylvester op voorraad.’ Alle speeltuinen in Apenheul zijn gevuld met Pin Sylvester.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/article/33304/veilig-
vallen-met-t?v-certificering


