
TÜV NORD Group  

• Organisatie voor certificatie en keuringen van systemen, 

producten, processen en kwalificaties van personen 

 

• Meer dan 130 jaar ervaring op het gebied van kwaliteit 

en veiligheid 

 

• Vertegenwoordiging in meer dan 70 landen met in totaal 

ca. 8000 medewerkers 

 

 



TÜV Nederland is: 
 

• Zelfstandige dochteronderneming van TÜV NORD 

• Erkend door de Raad voor Accreditatie 

• Eén van de grootste certificatie-instellingen in 

Nederland 

• Partner in veiligheid en kwaliteit 



Fair/Play 

•attracties 



•(buiten)sportinstallaties 
Fair/Play 



•speelgoed 

Fair/Play 



•allerlei… 

Fair/Play 



Valdempende  
Ondergrond 

•rubber tegels 

•kunstgras op foam 

•losse materialen 

•enz… 

Fair/Play 



•speeltoestellen 

Fair/Play 

Wet 
(WAS) 

Veiligheid Normen 



Normen zoals EN 1176-x zijn 

gebaseerd  op risico’s rondom 

spelen : 

Aan- of juist 

afwezigheid, 

en de 

hoogte van 

balustrades 

of barrières 

i.v.m. vallen 



Iets vast kunnen pakken (of juist niet) 

Normen zoals EN 1176-x zijn 

gebaseerd  op risico’s rondom 

spelen : 



Mogelijkheden 

tot beklemming 

Normen zoals EN 1176-x zijn 

gebaseerd  op risico’s rondom 

spelen : 



En middels die normen zijn bv. 

specifieke regels ontstaan omtrent: 

Ruimte 



En middels die normen zijn bv. 

specifieke regels ontstaan voor: 

Schommels 



En middels die normen zijn bv. 

specifieke regels ontstaan voor: 

Glijbanen 



En middels die normen zijn bv. 

specifieke regels ontstaan voor: 

Kabelbanen 



En middels die normen zijn bv. 

specifieke regels ontstaan voor: 

Draaitoestellen 



En middels die normen zijn bv. 

specifieke regels ontstaan voor: 

Veertoestellen 



Wet 
(WAS) 

Veiligheid Normen 



Veiligheid 

Wat is Veiligheid ? Volgens Van Dale: 





In praktijk wél. 

In theorie is er 

geen verschil 
tussen  

theorie en praktijk. 



Natuurlijk spelen 
Wat is dat? 

bij scholen / psz / kdv 













Natuurlijk spelen 
Wat is dat? 

in openbaar domein 















Natuurlijk spelen 

of speelt zich dat af in 

een bos? Een speelbos.. 







Natuurlijk spelen 
Wat is dat NIET? 

een alibi voor beroerd werk 









Natuurlijk spelen 
Wat is dat NIET? 

het plotseling overboord 

mogen zetten van 

veiligheidsregels 









Natuurlijk spelen 
geeft verwarring 
≠ 
Ecologisch 
verantwoorde 
speeltoestellen 



Natuurlijk spelen 
Wat betekent dat? 
een andere benadering: 
•minder aanlegkosten? 

•meer betrokkenheid nodig! 

•intensiever onderhoud! 

•een andere speelervaring! 

•uiteindelijk wellicht duurder? 



Natuurlijk spelen 
Wat betekent dat? 

•veel nieuwe spelers op de 

markt, met weinig kennis 

van veiligheid 

•soms met meer idealisme 

dan met kennis over spelen 

en veiligheid 



Normen hard toepassen?  
of 
Rekening houden met 
situatie? 
 

Natuurlijk spelen 
Hoe beoordeel je dat 



1.Risico’s van 
natuurspeelplaatsen niet 
volledig gedekt door normen 
(dus uitbreiden met ….) 

2.Normen stellen ook regels 
op basis van gevaren die bij 
natuurspeeltoestellen 
afwezig zijn. 



De oplossing is een: 

Gezond Agrarisch VErstand 



Gezond Agrarisch Verstand. 

 

Wanneer is een risico toelaatbaar? 

Als het een vergelijkbaar groot 

risico is wat elders ook als 

toelaatbaar wordt gezien. 

Als de voordelen tegen het risico 

opwegen 

 



Zoals in de norm voor risico-analyse: 



Beoordelingscriteria: 

 
 Uitgangspunt bij de keuring vormt het Warenwetbesluit. Ook aangewezen 

normen zoals b.v. NEN-EN 1176 delen 1 t/m 7, NEN-EN 1177, NEN-EN 1069 

(waterglijbanen), objectspecifieke normen zoals NEN-EN 1176-10 (volledig 

gesloten speeltoestellen), NEN-EN 1176-11 (ruimtelijke netstructuren), NEN-

EN 14974 (skatetoestellen), NEN-EN 14960 (luchtkussens) en meer 

algemene industrienormen zullen, waar mogelijk en nuttig, worden gebruikt. 

  

Voor speelnatuur zijn ook de volgende documenten van belang bij de 

beoordeling: 

1. Factsheet Speelbossen (VWA) 

2. Speelnatuur in de stad, hoe maak je dat (door Natuurspeeltuin de 

Speeldernis, GGD Rotterdam-Rijnmond en Wageningen Universiteit en 

Researchcentrum, Studie in opdracht van Ministerie LNV) 

3. Speelnatuur en veiligheid, richtlijnen en aanbevelingen voor 

terreinbeheerders (De Baaij Advies, min. LNV, B. Visser) 

 


