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Hercules Speeltoestellen was lange tijd het een-
mansbedrijf van oprichter John Bakker. Sinds 
enkele jaren wordt hij bijgestaan door zijn zoon 
Jolle Bakker, naamgever van de welbekende 
Jollebollen in de speelindustrie. In september 
2020 kwam Jaap de Wit het Hercules-team ver-
sterken als relatiemanager, een samenwerking 
die alle partijen zeer goed bevalt. Bakker: ‘Er is 
meer tijd om aan de groei van onze organisatie 
te werken en topkwaliteit te blijven leveren.’ 
 
‘Er is meer tijd om aan de groei van onze 
organisatie te werken en topkwaliteit te  
blijven leveren’ 
 
Het bedrijf heeft als ambitie om kinderen vaker 
en langer buiten te laten spelen en timmert 
ondertussen al een kleine 25 jaar aan de weg. 
‘Als driemanschap kunnen we onze klanten nog 
beter bedienen, verder groeien en vooral doen 
waar we goed in zijn en blij van worden’, aldus 
het bedrijf.

Voor dat langer en vaker buiten spelen was ook 
uitbreiding van het huidige assortiment speel-
toestellen nodig. Zo is er recent een nieuwe lijn 
robiniahouten speeltoestellen aan toegevoegd 
en een lijn uitdagende speeltorens.  

Hercules Speeltoestellen is volop in beweging. 

Het bedrijf wil groeien en zich verder professi-

onaliseren in het speels inrichten van de open-

bare ruimte. Hiertoe heeft de onderneming niet 

alleen recent Jaap de Wit als nieuwe vennoot 

in de armen gesloten, maar ook twee nieuwe 

speellijnen toegevoegd aan het assortiment.
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Hercules Speeltoestellen breidt 
uit wat betreft vennoten én 
assortiment
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De robiniahouten speeltoestellen lenen zich 
uitstekend voor een natuurlijke speelplek of 
speelruimte met een avontuurlijk karakter.  
De Wit: ‘Natuurlijk bestaat speelruimte uit  
meer dan een verzameling speeltoestellen.  
Wij denken graag mee bij ieder ontwerp, zodat 
uit daging, ontwikkeling en onderhoud in een 
mooi design samenkomen. Wij zien onszelf 
allerminst als alleen maar speeltoestellenverko-
pers. Wij gaan voor het best mogelijke resultaat 
wat betreft de omgeving en de toestellen.’

Duurzaam
Bakker vult zijn collega aan: ‘Robinia is de duur-
zaamste Europese houtsoort. Al het hout van 
ons robinia-assortiment is FSC-gecertificeerd 
robiniahout, zonder dat daar een meerprijs 

voor wordt berekend. Alle robinia-toestellen 
worden door vakkundige houtbewerkers in de 
fabriek gebouwd volgens de nieuwste EN1176-
veiligheidsnormen. Robinia valt in duurzaam-
heidsklasse 1 tot 2. Doordat alleen kernhout 
gebruikt wordt in onze producten, zijn de  
stammen vrij van spinthout.’

Spannende speeltorens
De nieuwe speeltorenlijn Castillo is gebaseerd 
op kastelen. De toestellen zijn gemaakt van rvs 
of verzinkt en gepoedercoat staal. ‘Dit zijn zeer 
degelijke en duurzame materialen, die perfect 
in de openbare ruimte passen. Verder vind je in 
het assortiment van deze thematische Giant-
torens eersteklas rvs buisglijbanen, met staal 
versterkte klimnetten, wiebelbruggen en rvs 

glijstangen. Niet alleen op grote hoogte is er 
veel te beleven, ook op grondniveau kunnen de 
kleintjes zich uitstekend vermaken door de toe-
voeging van diverse speelprikkels’, aldus Bakker.
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