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Nijntje
‘Onze nijntje-lijn was toe aan een opfrisbeurt’, 
zo licht Maaike van der Weide toe. Zij is pro-
ductontwerper bij Boerplay. Het assortiment, 
dat door Boerplay zelf is ontwikkeld, bestaat 
al uit verschillende speeltoestellen, waaronder 
een combinatietoestel, glijbaan en peuter-
schommel. Daar worden nu het huisje van nijn-
tje, enkele losse speeltoestellen en een mooie 
voorleesstoel aan toegevoegd. ‘Zo worden de 
boekjes van nijntje tot leven gebracht, zodat 
kinderen deze herkenbare verhalen zelf kunnen 
naspelen’, vertelt Van der Weide. ‘Je begrijpt dat 
deze lijn speeltoestellen met veel enthousiasme 
is gemaakt en we hopen dat dit enthousiasme 
overspringt op de kinderen. Ieder kind wil toch 
spelen in het huis van nijntje! Met de diverse 
speeltoestellen kan er een eigen nijntje-wereld 
worden gecreëerd. En als het lekker weer is, kun 

je je kind bijvoorbeeld een nijntje-boekje voor-
lezen op de voorleesstoel.’

De nieuwe producten uit deze lijn zijn bedoeld 
voor de buitenruimte en geschikt voor kinderen 
van nul tot zes jaar. De toestellen zijn daarom 
uitermate geschikt voor speelplekken bij kin-
derdagverblijven, de eerste groepen van het 
primair onderwijs en speeltuinen. De verwach-
ting is dat de toestellen binnen een paar weken 
op de markt verschijnen.

Gerecycled materiaal
Het toepassen van gerecyclede kunststof voor 
nieuwe speeltoestellen is iets wat Boerplay al 
40 jaar doet. Ook kunnen bij nieuwe speeltoe-
stellen onderdelen van oude toestellen een 
tweede leven krijgen. Oude speeltoestellen 
worden teruggenomen en verwerkt in nieuwe 

Van gerecyclede kunststof tot hergebruik van oude speeltoestellen

In de wereld van de speeltoestellen staan de 

ontwikkelingen niet stil. Dit geldt ook voor 

Boerplay, inrichtingsexpert voor de buiten-

ruimte en ontwikkelaar van speeltoestellen. 

Daarom breidt het bedrijf zijn assortiment uit 

met nieuwe producten die geschikt zijn voor 

verschillende leeftijdscategorieën. Het gaat 

hier om een update van de bestaande nijntje-

lijn en een nieuwe productlijn voor kinderen 

in de leeftijd tussen zes en twaalf jaar, volledig 

gemaakt van gerecycled materiaal.
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Boerplay breidt assortiment uit 
met nieuwe speeltoestellen

De nijntje-lijn van Boerplay was toe aan een opfrisbeurt
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plannen en ontwerpen. Tot zover niets nieuws. 
Van der Weide: ‘Boerplay beschikt namelijk over 
een eigen fabriek, waar gebruikte onderdelen 
bij bestaande speeltoestellen kunnen worden 
ingetekend en -gemonteerd. Onze eigen vak-
mensen maken daar weer mooie toestellen van.’

‘Met deze toestellen zijn we flink de hoogte 
in gegaan, om kinderen in die leeftijdscate-
gorie voldoende uit te dagen’
Daarnaast blijft Boerplay gebruikmaken van 
gerecyclede kunststof, zo ook voor de nieuwe 
lijn Rocks, een variatie op de Basic Play-lijn. 
‘Met deze toestellen zijn we flink de hoogte in 
gegaan, om kinderen in die leeftijdscategorie 
voldoende uit te dagen’, vertelt Mark Verhart. 
‘Dan heb je het over combinatietoestellen met 
staanders van gerecyclede kunststof, met de 
mogelijkheid om rondom te klimmen en af 
te dalen. De vloerhoogte is 2 meter; de totale 
hoogte bedraagt 4 meter.’

De toestellen zijn populair; Boerplay heeft er al 
enkele verkocht in Nederland en Duitsland.

Ook voor de nieuwe lijn Rocks blijft Boerplay gebruik maken van gerecyclede kunststof

‘Met onze nieuwe 
producten kan een 
eigen nijntje-
wereld worden 
gecreëerd’

De toestellen zijn uitermate geschikt voor speelplekken bij kinderdagverblijven, de eerste groepen van het 

primair onderwijs en speeltuinen

www.boerplay.com

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


