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:: Samenvatting

[1]*

De probleemstelling waarmee met het project begon, is het ontwerpen van
een zandbakconcept met een centralere rol op het schoolplein. De volgende
problemen spelen hierbij ook een rol; het zand belandt vaak buiten de
zandbak, katten en honden doen behoefte in de zandbak, in de zomer wordt
onder invloed van de zon de zandbak erg heet en na een regenbui is het zand
vaak te nat.
Om dat er over het algemeen weinig bekend was over de doelgroep en de
situatie op de schoolpleinen is er begonnen met een vooronderzoek. In het
eerste stadia zijn er observaties gehouden op vier schoolpleinen, twee
kinderdagverblijven en twee bijzondere speeltuinen. Daarnaast is er contact
geweest met verschillende bedrijven en instellingen die betrokken zijn met de
inrichting van schoolpleinen. Omdat kinderen de doelgroep zijn van het
zandbakconcept, is er ook naar hun mening gevraagd. Dit is gedaan aan de
hand van een tekenopdracht op een basisschool. Vervolgens zijn de
problemen betreffende de zandbak nog eens nader bekeken.
Aan de hand van het vooronderzoek is een programma van eisen opgesteld,
hieruit kwamen in eerste instantie veel losse ideeën. Daarom is er naar
basisconcept gewerkt, waar een aantal losse ideeën plaats in hebben
genomen. Het basisconcept heeft in eerste instantie wel wat weg van een
gewone zandbak, maar de nadruk is niet zo zeer gelegd op het bij elkaar
houden van het zand. Er juist gekeken naar hoe de rand kan fungeren als
speelobject, om zo een centrale rol op het schoolplein te kunnen vervullen.
Het uiteindelijke product wordt uitgebreid besproken; ieder onderdeel van het
product wordt beschreven, een materiaal toegekend en een
productiemethode toegeschreven. Er is ook een kostenanalyse gemaakt voor

het product, deze kostenanalyse is gebaseerd op eerdere ervaringen en op
berekeningen die door externe bedrijven zijn gedaan.
Als evaluatie van het product zijn er prototypes gebouwd, waarmee een
gebruikstest mee is uitgevoerd. In de test ging het vooral om hoe de kinderen
op het concept reageerden en of de verwachte spelsoorten er op werden
uitgevoerd. Daarnaast werd gekeken of de maatvoering juist is gehanteerd. Er
zijn een aantal aanbevelingen voor herontwerp, allereerst is dat de
koppelingsmethode, deze is namelijk te omslachtig, te duur en
opstellingsmogelijkheden zijn te beperkt. De gootjes in modules zijn te diep,
waardoor kinderen hun voet erin zouden kunnen verzwikken.
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:: Inleiding

[3]*

Iedereen heeft er in zijn kinderjaren mee gespeeld; ZAND! Voor kinderen een
materiaal waarin ze veel fantasie kwijt kunnen. Maar misschien nog wel
belangrijker is gevoel met de materie, met je handen in het zand of modder
wroeten of het zand door je handen laten glijden. Niet alleen voor kinderen is
zand aantrekkelijk, ook genoeg volwassenen ‘spelen’ graag in en met zand,
denk maar aan de zandsculpturen en beachvolleybal, of wat dacht je van
mensen aan het strand, die in hun strandstoel liggen en, vaak onbewust, met
handen of voeten in het zand zitten woelen.
Op schoolpleinen leidt zand echter nog wel eens tot ergernissen en dan vooral
met betrekking tot de zandbak. De zandbak is vaak een ondergewaardeerd
speelobject, dat allerlei problemen met zich mee brengt; zand buiten de
zandbak, ‘toilet voor honden en katten’. De huidige zandbakken zijn niet
gericht op het spelen, maar meer op het bijeen houden van het zand. Er zijn
echter mooie grote zandspeeltoestellen verkrijgbaar, maar deze zijn meestal
onbetaalbaar voor een school.
Aan mij de opdracht om een nieuw concept te bedenken, dat een centralere
rol krijgt op het schoolplein, waarbij ook gezocht wordt naar oplossingen voor
de huidige problemen bij een zandbak. Er moet rekening worden gehouden
met grote verscheidenheid aan kinderen die op het schoolplein spelen, maar er
moet ook goed rekening gehouden worden het budget van de scholen.
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:: Opdracht

[4]*

De opdracht zoals die door Nijha geformuleerd is
Opdrachtomschrijving zandbakconcept




Werkzaamheden

20 juli 2006



Huidige situatie




De huidige zandbak wordt in de meeste gevallen geplaatst als solitair toestel
binnen een speelplek. Afmetingen en opstelling kunnen sterk variëren
afhankelijk van de beschikbare locatie. Uitvoeringen kunnen bestaan uit
'bakken' geplaatst op, of verdiept in het maaiveld. Materialen als hout, beton,
kunststof en rubber worden nu gebruikt. Katten en honden gebruiken de
zandbak als toilet. 1x per jaar moet het zand eigenlijk ververst worden. Niet al
het zand blijft binnen de rand en wordt over de hele speelplek verspreid. Na
een regenbui kan het zand soms enkele dagen niet gebruikt worden door oa.
slechte drainage. Dit zijn slechts enkele aandachtspunten van de huidige
zandbakken.
Gewenste situatie
Het zandbak concept moet een duidelijker en meer geïntegreerde positie
krijgen binnen een speelplek. De uitdaging en fun moet vergroot worden.
Het concept moet zo goed mogelijk aan alle eisen/wensen voldoen van
gebruikers, beheerders, kopers en de regels van veiligheid en hygiëne en de
huidige problemen oplossen/verbeteren.
Randvoorwaarde





De focus van het te ontwikkelen concept ligt op schoolpleinen
Passend binnen het budget voor scholen
Moet voldoen aan 'Warenwetbesluit veiligheid attracties en
speeltoestellen' (EN1176/1177)
Eenvoudig aanpasbaar in afmeting en opstelling

Materiaal voor vulling afhankelijk van het gebruik en kosten
Concept zou bij Nijha-filosofie moeten passen.





Onderzoek naar het gebruik, eisen/wensen en knelpunten van
zandbakken op schoolpleinen
Gesprekken met verschillende doelgroepen en analyse van literatuur.
Inzicht krijgen in speelfuncties rond zandbakken, huidige problemen
en mogelijke oplossingen.
Opstellen van pve/pvw voor nieuw te ontwikkelen concept
Ideegeneratie
Conceptualisering van één/enkele concepten (+ schaalmodel /
prototype)
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:: Vooronderzoek
Inleiding

[5]*

Als start van het project is er een vooronderzoek gehouden. Dit was
noodzakelijk omdat er in eerste instantie weinig bij mij bekend was over de
doelgroep. Er zijn verschillende observaties geweest op schoolpleinen en in
speeltuinen en er zijn gesprekken geweest met mensen die hier werkzaam
zijn. Een beurs is bezocht en er is contact geweest met verschillende mensen
die zich bezig houden met het inrichten van buitenspeelruimtes voor kinderen.
Observaties
Basisscholen en peuterspeelzalen
In Lochem zijn op vier basisscholen en twee peuterspeelzalen observaties
gehouden. Hoofddoel van deze observatie is een duidelijk beeld te krijgen hoe
kinderen spelen en waar hun interesses liggen. Niet alleen de kinderen, maar
ook de leerkrachten zijn aan een observatie onderworpen. Sommige
leerkrachten zijn ook ondervraagd om zo een nog betere indruk te krijgen van
de het spel van de kinderen en wat de rol is van de leerkracht tijdens het spel.
Het hele schoolplein is in kaart gebracht, hierbij is onder andere gelet op de
speeltoestellen, begroeiing en ondergrond. Een aantal observatie punten zijn

Figuur 1
Schoolplein van
basisschool
‘De Toermalijn’.
Oneigenlijk
gebruik van de
basketbalpaal.

Wat kinderen betreft
 Wat is het geslacht en leeftijd
 Welke activiteiten vinden er plaats op het schoolplein.
 Welke activiteiten vinden er in en om de zandbak plaats.
 Wat interesseert de kinderen
 Vindt er oneigenlijk gebruik plaats van toestellen
 Doen er zich gevaarlijke situaties voor
Wat leerkrachten betreft
 Waar houden leerkrachten zich in de pauze mee bezig
 Waar bevinden ze zich ten opzichte van de kinderen
Kinderen  onderbouw
De kinderen uit de onderbouw spelen erg ongestructureerd, op het moment
vinden ze het ene leuke en nog geen twee tel later zitten ze alweer heel
ergens anders mee te spelen. Naarmate de kinderen ouder worden veranderd
dat. De kinderen hebben de beschikking over een breed scala aan
speelvoorwerpen. Scheppen, emmers, zeefjes, driewielers, fietsjes, karretjes,
kruiwagens, ballen, steppen en ga zo maar door. De opvallendste punten zijn
hieronder op een rijtje gezet.
 De ‘vervoersmiddelen’ worden erg veel gebruikt
 De zandbak wordt veel gebruikt
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Imitatie gedrag, wat de een doet, doet de ander na
Zit weinig verschil in spel tussen meisjes en jongens





Het overgrote deel van het plein is betegeld
Er is geen of weinig samenhang tussen de speeltoestellen
Er zijn weinig zitplaatsen, de al aanwezige zitplaatsen zijn vaak
niet in de buurt van speeltoestellen.
In de begroeiing, als dat al aanwezig is, mag niet gespeeld
worden
Het schoolplein voor de onderbouw is gescheiden van het
schoolplein voor de middenbouw en bovenbouw
Op het schoolplein van de middenbouw en bovenbouw is geen
zandbak aanwezig

Kinderen  middenbouw-bovenbouw
De kinderen uit de middenbouw en bovenbouw hebben qua spelmateriaal veel
minder tot hun beschikking dan de onderbouw, ze moeten het vaak doen met
een bal of springtouw. In de zandbak spelen zit er vaak niet meer bij, aan de
ene kant omdat het niet mag of kan en andere kant omdat het toch als ‘te
kinderachtig’ wordt gezien. Toch vermaakt iedereen zich prima tijdens de
pauze. Het zijn vooral groepsspelletjes, zoals verstoppertje, tikkertje en
voetbal, die door de kinderen gedaan worden. Ook zijn er een aantal dat rustig
op een speeltoestel zitten, om de omgeving te observeren.

De Spelerij in Dieren

Leerkrachten

Inleiding

In de pauze is meestal één leerkracht het aanspreekpunt op het schoolplein.
De leerlingen van de middenbouw en bovenbouw kunnen, door middel van
een rooster in school, zien wie er pleinwacht is. Kinderen die zich wenden tot
een leerkracht, die op dat moment geen pleinwacht is, worden onmiddellijk
doorverwezen naar de pleinwacht. De pauze is voor deze leerkrachten dan
ook echt pauze – met koffie.
De leerkrachten van de onderbouw zijn vaak veel intensiever betrokken bij het
spel van de kinderen. De kinderen worden geassisteerd met allerlei kleine
handelingen, zoals veterstrikken, jas dicht doen, zandtaartjes bakken en
touwtjespringen.

Op 12 september 2006 is een bezoek gebracht aan de Spelerij in Dieren. De
Spelerij is een speelpark dat is opgericht door de kunstenaar Jos Spanbroek.
Hij beschouwt de Spelerij als zijn werkplaats, atelier en tentoonstellingsruimte,
de speelobjecten in het park zijn de kunstwerken. In het park, dat in een
bosrijke omgeving ligt, staan fantasievolle voorwerpen die veelal gemaakt zijn
van gebruikte materialen. Ze bevatten allerlei mechanieken, die de kinderen
zelf in beweging kunnen zetten, zo is er een hijskraan en een fontein die de

Schoolpleinen
De inrichting en de grootte van het schoolplein bepaalt voor een deel de
spelactiviteiten die er worden ondernomen. Elk schoolplein is anders en er kan
dus na bezoek van vier schoolpleinen ook geen globale uitspraken gedaan
worden over de inrichting van schoolpleinen. Maar toch zijn een aantal punten
op de bezochte schoolpleinen opgevallen, die vast en zeker ook gelden voor
een groot deel van alle schoolpleinen in Nederland.
Een aantal opvallende punten op de bezochte schoolpleinen
 Er zijn weinig verstopplekken
Figuur 2
De zandspeelplaats
in de Spelerij, de
‘hijskraan’ is druk
bezet.
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kinderen zelf kunnen bedienen, maar ook zijn er bootjes en trapvoertuigen.

De Speeldernis in Rotterdam

(bron: www.spelerij.nl )

Observatie

Inleiding

In eerste instantie was het de bedoeling gestructureerd te observeren en was
er een observatielijst gemaakt, met daarop aandachtspunten waarop gelet
moest worden. Tijdens de observatie werd al snel duidelijk dat de gemaakte
observatielijst niet ging werken, de meeste aandachtspunten waren niet
relevant en door de grote aantallen kinderen was er totaal geen overzicht.
Daarom is gekeken welke objecten de meeste aantrekkingskracht hadden op
de kinderen en welke het minst. Punten die opvallen:

De Speeldernis in Rotterdam is op woensdag 20 september 2006 bezocht. De
Speeldernis is een natuurlijke speeltuin, dat zich midden in de stad bevindt
(westelijk van het centrum) en deel uit maakt van Roel Langerakpark. De tuin
is een creatie van Sigrun Lobst, een van oorsprong Duitse
landschapsarchitecte, die vindt dat de meeste kinderen te weinig weten van
de natuur. Spelen in de wildernis (vandaar de naam Speeldernis) is volgens
haar van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. In de Speeldernis,
dat het hele jaar geopend is, wordt op spelenderwijs kennis gemaakt met al
het moois dat de natuur te bieden heeft. De Speeldernis is het voorbeeld dat
kinderen zich zonder speeltoestellen ook prima kunnen vermaken.
De ouders die Speeldernis bezoeken komen hier niet alleen om op hun
kinderen te letten, voor hen zelf is het ook een beetje ontspanning. Menig
ouder leest dan ook een krantje of boekje onder het genot van een kopje
koffie of thee en ook de picknickmand ontbreekt niet. De ouders komen even
tot rust in het stukje natuur midden in de stad.







De mechanische speelobjecten hebben grote
aantrekkingskracht op de kinderen
Bij het water en de speelobjecten die water manipuleren zijn
erg veel kinderen aanwezig
Er wordt graag geklommen in touwen en netten.
De kinderen zoeken graag het hoogste punt op
Statische objecten, waar weinig uitdaging in zit, laten de
kinderen vaak links liggen

(bron: www.speeldernis.nl)

Observatie
De Speeldernis werd aan het begin van de middag bezocht, het was op dat
moment vrij rustig. Na drie-en werd het een stuk drukker en liep de tuin
redelijk vol. Omdat het die dag mooi weer was, waren praktisch alle kinderen
bij het water te vinden en werd op allerlei manieren gespeeld met water én
zand. Het volgende is opgevallen:






Water heeft een grote aantrekkingskracht.
Veel paadjes door de struiken en het hoge gras.
Veel hoogte verschil in het terrein
Los natuurlijk materiaal als stenen, takken en blaadjes zijn erg in trek
Uitdaging - over slootjes springen
- in bomen klimmen
- boomhutten bouwen

Figuur 3
Vanwege het mooie
weer waren veel
kinderen bij het
water te vinden in de
Speeldernis
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Er is ook een kort vraaggesprek geweest met Sigrun Lobst, dit ging vooral over
de door haar opnieuw ingerichte schoolplein van de Margrietschool in
Rotterdam (zie bijlage). Dit zijn de opvallendste punten van de vernieuwing
van het schoolplein:
 Kinderen minder ruzie in de pauze, omdat er meer valt te beleven
 Beter ontwikkeling van de kinderen  Gevaren inschatten,
motorische vaardigheden worden verbeterd.
 Minder vandalisme op het schoolplein  ouders blijven na schooltijd
hangen
Bezoek
Hidrodoe in Herentals
Het water-doe-centrum Hidrodoe in Herentals (België) is bezocht om meer
inspiratie op te doen met het spelen water. De speelobjecten die er staan zijn
bedoeld voor kinderen, deze laten op een speelse manier zien wat de
eigenschappen en mogelijkheden van water zijn. De speelobjecten zijn over
het algemeen erg technisch (en duur) en niet geschikt voor gebruik op een
schoolplein. Ondanks dat het erg leuk was is er niet veel inspiratie opgedaan
voor het zandbakconcept.
Kindvak
De Kindvak is een beurs, die is gericht op de kinderopvang en het primair
onderwijs. Hier staan onder andere producenten en leveranciers van
speeltoestellen en –objecten. Doel van de Kindvak was het opdoen van
inspiratie voor het nieuwe zandbakconcept. De hele beurs is bezichtigd, maar
het aanbod nieuwe speeltoestellen of toepassingen was nihil. Bedoeling was
om ook om het seminar ‘De buitenruimte, de spiegel van binnen’ bij te wonen,
dit is uiteindelijk niet door gegaan door de hoge entreeprijs die gevraagd werd.
Uiteindelijk heeft de Kindvak dus niet bijgedragen aan het opdoen van nieuwe
inspiratie.
(bron: www.kindvak.nl )

Presentatie
Bureau Niche
Op maandag 18 september kwam Jan Kersten van Bureau Niche een
presentatie geven bij Nijha. Bureau Niche houdt zich onder andere bezig met
de inrichting van schoolpleinen en openbare speelpleinen.
Tijdens de presentatie ging Jan in op het creëren van speelaanleidingen op
schoolpleinen en het hierbij betrekken van de natuur. Hij liet zien hoe op een
vrij eenvoudige en goedkope manier een schoolplein zo ingericht kan worden,
dat er veel meer speelaanleidingen en –mogelijkheden zijn. Hij liet de kinderen
en leerkrachten helpen bij het verzinnen van ideeën en ook met uitvoeren van
het project.
Belangrijke punten zijn:
 Kijken naar vakken op school: op wat voor een manier kan een
schoolplein ingericht worden dat het ook een bijdrage kan leveren aan
het lesprogramma op school.
 Speelobjecten moeten multifunctioneel zijn
 Natuurlijke gebieden op het schoolplein
 Los materiaal op het schoolplein
 Spel moet zichzelf ontwikkelen
 Niveauverschillen: kinderen gaan graag naar het hoogste punt.
 Techniek
(bron: www.bureauniche.nl)

Contact
Buro Son
Buro Son is een bureau voor tuin en landschapsontwerpen, die zich ook bezig
houden met het inrichten van speelterreinen. Het bureau maakt af en toe voor
Nijha inrichtingsvoorstellen voor speelterreinen. Er is een mail gestuurd met
vragen die betrekking hebben op zandbak en de vraag aan Buro Son om hier
een reactie op te geven. Hier zijn de volgende punten uitgerold:
 De zandbak bestaat uit modulaire delen die erg vormvast zijn, zo zijn
er maar weinig opstellingsmogelijkheden.
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De leeftijdscategorie voor zandbakken is 3 tot en met 8 jaar
Om kinderen van 9 tot en met 12 jaar naar een speelterrein te
trekken, kun je de moeilijkheidsgraad van het object verhogen en
kan er gebruik worden gemaakt van technische elementen in een
toestel.
Beplanting wordt niet alleen gebruikt als verfraaiing of afscheiding,
maar kan ook een actieve rol vervullen bij het spelen
Toekomst
- Steeds meer elektronica in toestellen,
- Veiligheid wordt steeds belangrijker
- Kinderen in beweging, kinderen worden steeds
dikker.

GGD
Alle speeltoestellen op een schoolplein vallen onder het Warenwetbesluit
Attractie- en Speeltoestellen (WAS), zo ook zandbakken en
zandspeeltoestellen. Naast de WAS zijn er door de GGD een aantal adviezen en
richtlijnen opgesteld voor zandbakken (zie bijlage ), deze gelden onder andere
voor ontwerpers van zandbakken. Deze richtlijnen en adviezen zijn opgesteld
om een veilige en hygiënische zandbak te kunnen handhaven. De
onderstaande richtlijnen en adviezen waren mij niet duidelijk en daarom is er
contact met de GGD opgenomen.




“De dikte van de zandlaag moet ongeveer 50 cm bedragen”
“De bovenkant van de zandlaag moet gelijk zijn met het grondvlak
buiten de zandbak.”
“Rivierzand is niet geschikt als speelzand”

Na een aantal telefoongesprekken met verschillende mensen van de GGD is
gebleken dat de bovengenoemde adviezen en richtlijnen niet meer zijn
opgenomen in het meest recente document met adviezen en richtlijnen voor
zandbakken. In dit document wordt meer ingegaan op de hygiënische
aspecten van een zandbak en niet zozeer de technische.
Figuur 4
Kinderen van de st.
Antonius werken in
groepjes van 4 aan een
tekening.

Tekenopdracht
Basisschool St. Antonius Vragender
Op 13 oktober 2006 is er op St. Antonius in Vragender een tekenopdracht
gehouden met kinderen uit groep 5 en 6. Hoofddoel van deze opdracht was de
interesses van kinderen, wat betreft zand, naar voren te krijgen. In overleg
met de lerares van deze groepen, is er gekozen voor een tekenopdracht,
boven een groepsgesprek. Bij een tekenopdracht heeft ieder kind een gelijk
aandeel, dus meer ideeën en wordt het duidelijker (niet altijd) wat een kind
precies bedoelt. Het thema van de opdracht was erg ruim genomen, namelijk
‘spelen en zand’. De kinderen kregen eerst de tijd om voor zichzelf ideeën te
bedenken. Na een klein kwartier werden er zes groepen van vier gemaakt en
moesten de ideeën gebundeld worden op een groot blad. Hieruit kwamen de
volgende - soms rare – ideeën naar voren:
 Zandonderzoekscentrum
 Zandcafé of –discotheek  met veel gekleurde lichtjes
 Een spreiding van zandbakken  voor verschillende activiteiten
 Een graafplaats voor graafmachines, om zand te laden
 Een losplaats voor het lossen van zand
 Klimnetten, touwbruggen en touwen om zandbakken te verbinden
 Een zandglijbaan
 Een crossbaan
 Een zandhut
En nog talloze andere, vaak onrealiseerbare, ideeën kwamen naar voren. Toch
kunnen een aantal punten als inspiratiebron dienen, voor het nieuw te
ontwerpen concept.
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:: Problemen bij de huidige zandbak

[6]*

In de opdrachtformulering staan een aantal problemen genoemd die voor de
huidige zandbak gelden. Hieronder is nader ingegaan op deze problemen, en
eventuele oplossingen er voor.
Katten en honden
Honden en katten doen hun behoefte nog al eens in een zandbak van een
school. Omdat in de uitwerpselen van deze huisdieren veel bacteriën en eitjes
van spoelwormen zitten, kunnen deze een probleem gaan vormen voor de
kinderen, omdat deze met hun handen eerst in het zand zitten en daarna in
hun ogen, oren of mond. Het komt dus wel eens voor dat kinderen last krijgen
van spoelwormen of infectie aan ogen of oren.
Het afdekken van zandbakken wordt op dit moment gebruikt, om honden en
katten buiten de zandbak te houden. Maar het afdekken van de zandbak is
niet enige oplossing om katten en honden af te weren, daarom is een selectie
gemaakt van producten en middelen, die een oplossing zouden moeten
bieden om honden en/ of katten op afstand te houden. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen commerciële producten en huismiddeltjes.

bewezen werking, toepassing op schoolpleinen is denkbaar. Integratie in
het concept wordt uitgesloten vanwege de twee volgende redenen. De
systemen zijn niet vandalismebestendig, dus zal het beschermd moeten
worden door het concept. Het systeem moet voorzien worden van
elektriciteit, dit botst met de eenvoudigheid van installeren van het
concept. Ook moet het systeem op een centraal punt geplaatst worden
om alles te kunnen overzien. Omdat dit erg bepalend kan zijn voor het te
ontwerpen concept, wordt geen rekening gehouden met dit systeem
tijdens het ontwerp proces.
Afwerende Geurstoffen
Toelichting: Het reukzintuig van katten en honden is uitermate gevoelig,
door middel van deze geurstoffen worden honden en katten op een
afstand gehouden. Er zijn een groot aantal varianten van deze geurstoffen
op de markt beschikbaar, zo heb je korrels, tabletten, verdampers, sticks
en sprays. Echter van geen van deze middelen is de werkzame stof
bekend.

Het zijn voornamelijk katten, die hun behoefte doen in een zandbak en dus
overlast veroorzaken. Daarom is er bij onderstaande middelen gekeken naar
het afweren van katten, veel van deze middelen weren overigens ook honden
af.

Schrikdraadapparaten
Toelichting: Er worden ijzer draadjes gespannen rond de plek waarvan wil
dat er geen honden of katten komen. Op deze ijzerdraadjes wordt
elektrische spanning gezet, zodra het dier een draadje aanraakt, krijgen ze
een elektrische stroom waardoor het dier op afstand blijft. Deze
toepassing is echter niet geschikt voor op schoolpleinen, aangezien
kinderen overal lopen en dus in aanraking kunnen komen met deze
draadjes.

Commerciële producten

Huismiddeltjes

Ultrasone afweersystemen
Toelichting: De systemen hebben een infrarode sensor die reageert op
bewegingen, zodra er een beweging is gesignaleerd, zullen de systemen
een constante ultrasone toon uitzenden. De frequentie van deze toon ligt
tussen de 20 en 25 kHz en is hoorbaar voor katten en honden, maar niet
voor mensen. Er zijn tientallen katten en honden afweersystemen die
werken op basis van een ultrasoongeluid. De prijzen van deze systemen
variëren van ongeveer € 60,- tot € 100. Deze systemen hebben een

Citroenen
Toelichting: Katten en honden hebben een hekel aan de sterke, zure geur
die citroenen verspreiden. Deze oplossing is goedkoop, maar een nadeel is
dat citroenen na korte tijd gaan rotten en hun werkzaamheid verliezen.
Planten die of een citroengeur verspreiden of stekels hebben.
(boerenwormkruid, ooievaarsbek, tuingeranium, wijnruit, citroenverbena,
vuurwerkplant, meidoorn, vuurdoorn, klimroos, afrikaantjes)
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Toelichting: Katten en honden hebben een hekel aan een sterke citroen
geur, ook mijden ze struiken met stekels. Een struik met stekels werkt in
ieder geval niet bij een zandbak, aangezien je de hele zandbak moet
omringen met stekende planten. De plaatsing van planten, die een
citroengeur verspreiden, is ook niet aannemelijk, aangezien de kans groot
is dat de planten vertrapt of geplukt worden door de kinderen. Ook zijn er
een aantal van de bovengenoemde planten giftig.
Kruiden (peper en knoflookpoeder)
Toelichting: Ook deze middelen zouden door hun geur een afwerende
werking moeten hebben op honden en katten, er bestaat hier echter
twijfel over. Kruiden zijn erg goedkoop, maar heeft een beperkt bereik, is
snel uitgewerkt en over de werking bestaan twijfels.
Koffiedik
Toelichting: Koffiedik kan in de tuin worden gestrooid. Wanneer een kat
door het koffiedik loopt, blijft het aan haar pootjes en vacht kleven. Bij het
schoon likken zullen ze dit onaangenaam vinden en komen daarom niet
snel terug. Koffiedik is volop aanwezig op scholen, maar niet toepasbaar
op schoolpleinen, omdat kinderen er onder komen te zitten
Conclusie
De beste oplossing voor het probleem lijkt hier het plaatsen van geurtabletten,
-korrels of -vloeistoffen. Katten en honden hebben een erg goed reukzintuig,
dus een sterke onaangename geur voor honden en katten, zal een afwerende
werking hebben. Dus in het concept zou een geschikte plaats gemaakt moeten
worden, om geurtabletten, -korrel, of -vloeistoffen te plaatsen, zonder dat
kleine kinderen er toegang tot kunnen hebben.
Advies voor scholen
Als er veel overlast is van katten en honden, dan wordt geadviseerd een
combinatie van katafwerende producten toe te passen. Afweer op het gebied
van geur en geluid, zal de beste werking hebben, dus zal er met een ultrasoon
afweersysteem (te plaatsen in de buurt van de zandspeelplek) en
geurtabletten, -vloeistoffen of –korrels gewerkt moeten worden
Figuur 5
Kilo’s zand liggen er buiten de zandbak
bij de St. Antoniusschool in Vragender. De
leerkrachten vinden dit overigens geen
probleem.

Zand buiten de zandbak
Zand buiten de zandbak is voor veel leerkrachten een doorn in het oog. Niet
alleen omdat het onverzorgd uit ziet, maar ook omdat het zand zich over het
schoolplein verspreidt en glijpartijen kan veroorzaken. En wanneer het regent
wordt het een grote modderbende, dat na het spelen mee naar binnen wordt
gelopen. Een oplossing voor dit probleem is nog niet zo eenvoudig te vinden.
Om tot een goede (deel)oplossing te komen, zal eerst de oorzaak van het
probleem moeten worden belicht. De vraag is dus: Hoe komt het zand buiten
de zandbak. Hiervoor zijn verschillende redenen te geven, namelijk;
 Kinderen spelen met zand op de zandbakrand. Al zittend op de rand
worden er zandtaartjes of –kasteeltjes gemaakt of er wordt er naar
hartenlust gezeefd. Wanneer ze klaar zijn of genoeg hebben van deze
activiteiten wordt het zand van de rand geveegd in of buiten de
zandbak
 Kinderen scheppen in hun ijverigheid kilo’s zand buiten de zandbak.
 Kinderen gebruiken hun karretjes, fietsjes of kruiwagentjes als
vervoersmiddel voor het zand. Er wordt op het ene punt zand geladen
en op het andere punt (binnen of buiten de zandbak) zand gelost.
Uiteraard valt er tijdens de rit al heel wat zand naast.
 Uitloop van zand door kinderen
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Een echte oplossing zal er voor dit probleem niet zijn, maar er kan wel voor
gezorgd worden dat zand meer in de zandbak blijft. Je kunt er voor zorgen dat
het zandspel meer in de zandbak geconcentreerd is, daarnaast kan gedacht
worden aan een speelelement dat kinderen bevorderd het zand terug te
brengen in de zandbak. Ook kan er gezorgd worden, dat het zand eenvoudig
weer teruggeveegd kan worden in de zandbak.

Zon
In de zomer kan de zandbak een echte bakoven worden. Vooral kleine
kinderen kunnen nog slecht tegen de hitte en er dient daarom dus gezorgd
worden voor een beetje beschutting tegen de zon. Op veel scholen worden
gewoonweg parasols in het zand gestoken om schaduw te creëren. Toch is dit
niet een ideale oplossing, ze staan vaak in de weg of ze vallen om, omdat het
zand niet diep genoeg is. Nou kan er gedacht worden aan een permanente
overkapping over de zandbak, maar dit is vaak duur, vandalismegevoelig en
het weert de zonneschijn in de winter, wanneer er juist behoefte aan is.
De oplossing die bedacht gaat worden moet dus beschermen tegen de zon als
het nodig is en mag absoluut niet te duur zijn.
Regen
Na een regenbui, al hoewel kinderen het graag willen, mag er vaak niet in de
zandbak gespeeld worden, omdat het zand te nat is. De kleren van de kinderen
worden nat en smerig en dat kan niet als ze daarna nog weer in de klas moeten
zitten. Het zand afschermen met een zeil wordt dan vaak als enige oplossing
gegeven, maar dan blijft het zand kurkdroog en kan er slecht meegebouwd
worden. En kinderen vinden over het algemeen de combinatie water en zand
erg leuk. Er kan ook gedacht worden aan goede drainage onder de zandbak,
waardoor het water snel uit de zandbak wegzakt, maar het zand toch enige
vochtigheid blijft behouden. Een andere oplossing is een goede zitplaats bij de
zandbak, zodat ze alleen met hun handen in het zand zitten en niet helemaal
smerig worden.
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:: Essentie van zand (en water) voor kinderen

[7]*

Waarom is de zandbak zo belangrijk op een schoolplein? De zandbak speelt
voor de ontwikkeling van een kind een belangrijke rol. Spelen met zand,
stimuleert de fantasie, het samenspel en de grove en fijne motoriek. Zand is
een materiaal waar kinderen hun eigen ideeën in kwijt kunnen, ze kunnen er
van alles mee maken en doen. Vaak heeft het spel dat ze met zand spelen een
relatie met de echte wereld. Zoals taartjes bakken en verkopen, landschappen
en weggetjes maken en het laden, vervoeren en lossen van zand. Daarnaast
kunnen ze hun bouwsel kapot maken, in elkaar slaan en ‘destructief’ zijn
zonder consequenties.
Het spelen met zand in combinatie met water vormt voor elk kind een
boeiende uitdaging; al zijn zintuigen gebruikt het: het kijkt, voelt en ruikt.
Zand en water maken vele brede en specifieke ervaringen mogelijk:







Het zijn elementaire en natuurlijke materialen; al spelend ervaart het
kind de verbondenheid met aarde en elementen.
Het versterkt de gevoeligheid van de handen;
Het versterkt daarnaast ook het ruimtelijke inzicht van kinderen
Ze leren de betekenis van: drijven, zinken in combinatie met
materialen zoals steen, hout, ijzer en plastic.
Door te vullen en gieten leren kinderen inhouden en maten te
schatten.
Bouwen met nat zand geeft ervaringen over de invloed van water op
zand; over stevigheid, wegzakken, afdekken, opnemen en
beschermen
Bron: http://www.leerkrachtig.nl/inleiding%20zan%20en%20water.htm

Figuur 6
Foto’s van
kinderen die spelen
met zand, oa.
gemaakt tijdens de
observaties
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:: Doelgroepanalyse

[8]*

Om het toekomstige concept zo goed mogelijk te laten bevallen, volgt in dit
hoofdstuk de doelgroepanalyse. Hierin wordt beschreven welke gebruikers er
in de doelgroep vallen en welke niet. Het is deze groep waar het ontwerp van
dit product op gericht wordt.
Doelgroep kinderen
Dat de doelgroep kinderen is, staat van begin af aan al vast. Er moet namelijk
een nieuw zandbakconcept ontworpen worden voor op een schoolplein van
een basisschool. De leeftijd van de doelgroep is daardoor in eerste instantie al
dus beperkt van 3 tot en met 12 jaar, want dat zijn immers de leeftijden van
kinderen die naar de basisschool gaan.
Deze groep kan uiteraard niet onder één noemer gevat worden, aangezien er
een wereld van verschil is tussen een kind van 3 jaar en een kind van 12 jaar.
Daarom wordt een verdeling gemaakt in subgroepen, die gebaseerd is op de
verdeling zoals die er ook is op een groot deel van de basisscholen.
Onderbouw (kleuters)
Middenbouw
Bovenbouw

groep 1 t/m 3
groep 4 t/m 6
groep 7 en 8

3 tot en met 6 jaar
7 tot en met 9 jaar
10 tot en met 12 jaar

Uiteraard zit er een geleidelijke overgang tussen de subgroepen, het ene kind
kan namelijk al op zijn derde jaar fietsen zonder zijwieltjes, terwijl het andere
kind nog moeite heeft met traplopen. Daarom zijn gemaakte leeftijdindelingen
dan ook van globale aard. Hieronder is er per subgroep een korte toelichting,
met de specifieke kenmerken voor die groep, gegeven.
Onderbouw
De jongste kinderen in de onderbouw spelen veel naast elkaar, maar zijn
vaak wel met hun eigen spel bezig en hierbij wordt veel van elkaar
geïmiteerd. Het schoolplein is in vergelijking tot de achtertuin vaak vele
malen groter, dit kan bij deze kinderen een beangstigend effect hebben.
Daarom blijven ze bij het spelen in de buurt van de leerkracht.

De kinderen uit groep 2 en 3 spelen al heel wat meer samen, vaak in
kleine groepjes van 2 tot 4 kinderen. Hun spel is een stuk wilder en erg
wisselvallig, wat op ene moment interessant is, is twee minuten later al
niet meer de moeite waard. Klimmen, klauteren en springen zijn voor
deze kinderen een favoriete bezigheid, hierbij wordt ook weer veel
geïmiteerd van elkaar, maar ook van oudere kinderen.
De belevingswereld van de kinderen uit de onderbouw is meestal nog vrij
klein, wat bijvoorbeeld voor volwassenen een kleine struik is, kan in de
ogen van deze kinderen een groot bos zijn, waarin zij zich kunnen
verschuilen. Het verschil tussen meisjes en jongens speelt bij deze groep
nog niet een heel grote rol.
Zandbak
De zandbak speelt voor deze kinderen een belangrijke rol. De jongere
kinderen van onderbouw ‘friemelen’ graag met zand, ze laten het door
hun handen glijden, ze ‘wroeten’ erin en doen het in emmer om hem
vervolgens ergens anders weer leeg te gooien. Naarmate ze ouder
worden wordt het spel constructiever en worden zandtaartjes en –
kastelen gebouwd en wordt er gegraven met scheppen en
‘graafmachines’. Vaak wordt dit spel gekoppeld aan de echte wereld
door middel van rollenspel (vb. Zandtaartjes bakken en verkopen)
Spelen en bewegen is belangrijk voor de begripsvorming (voor-achter,
hoog-laag) en het ruimtelijke inzicht van kinderen (afstanden in schatten,
balanceren)
Middenbouw
De kinderen in de middenbouw gaan meer in groepsverband spelen, er
worden dan ook spelletjes als tikkertje, verstoppertje en voetbal gedaan.
Het spel van de kinderen wordt ook gestructureerd, het is lang niet meer
zo wisselvallig, als het spel van de kinderen uit de onderbouw. Het
verschil tussen jongens en meisjes wordt hier al een stuk duidelijker, ze
trekken meer naar elkaar toe. De meisjes zijn over het algemeen een stuk
rustiger dan de jongens. Uitdaging speelt vooral voor de jongens een
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grote rol, zo worden toestellen gebruikt op een manier waarvoor ze
eigenlijk niet ontworpen zijn.

boven de bovenbouw. Natuurlijk wordt de bovenbouw wel in het achterhoofd
gehouden bij het ontwerp van een nieuw concept.

Zandbak
Zand blijft voor deze kinderen zeker nog interessant, maar meestal is de
zandbak niet meer toegankelijk voor hen. Deze kinderen zullen meer
kiezen voor het constructieve zandspel; weggetjes en landschappen
maken, diepe kuilen graven en hoge torens bouwen. Daarnaast wordt er
ook actief gespeeld, zo wordt er door het zand gerent en gerold en af en
toe wordt er ook in geworsteld.

Stakeholders
Naast de doelgroep, zijn er natuurlijk ook de stakeholders, oftewel de
betrokkenen. De belangrijkste zijn natuurlijk de scholen, die beslissen over de
aankopen voor op hun schoolplein en daarnaast heb je nog de leerkrachten,
conciërges en de ouders (en verzorgers)
Scholen

Bovenbouw
De kinderen uit de bovenbouw worden al grotendeels voorbereid op de
overgang naar de middelbare school. Zij zijn de oudste groep van de
school en gedragen zich meestal ook zo. De jongens kiezen vaak voor
een actieve spelvorm, terwijl de meiden graag rustig ergens hangen. Ook
worden er nog wel de standaard klassikale spelletjes als verstoppertje en
tikkertje gedaan.
Zandbak
De zandbak op het schoolplein is voor deze kinderen niet echt
interessant meer en wordt vaak als kinderachtig bestempeld. Toch
spelen deze kinderen buiten schooltijd soms nog wel eens met zand, al
dan niet in een zandbak.
Gekozen doelgroep
De onderbouw is de meest voor de handliggende doelgroep voor een
zandbakconcept. Toch mogen de middenbouw en de bovenbouw niet buiten
beschouwing worden gelaten. Om voor het concept een beter geïntegreerde
positie op het schoolplein waar te maken, moeten deze subdoelgroepen er
ook bij betrokken worden.
Toch is het verschil tussen de onderbouw en bovenbouw dermate groot, dat
het moeilijk wordt om de focus op beide subgroepen te leggen. De
onderbouw en middenbouw, zijn de spelactiefste subdoelgroepen, waar de
meeste ideeën bij te genereren zijn, daarom hebben deze groepen prioriteit,

Onder kopers worden in eerste instantie verstaan de scholen, in het specifiek
het schoolbestuur. Het schoolbestuur overlegt, al dan niet samen met een
ouderraad, over de aanschaf van nieuwe speeltoestellen.
Budget
Het budget dat de scholen hebben, om nieuwe speeltoestellen voor op het
schoolplein aan te schaffen, is vaak niet erg hoog. Voor een nieuw toestel
moet een school vaak eerst een aantal jaren sparen, voordat ze het kunnen
bekostigen. Ook worden er zo af en toe acties, zoals een sponsorloop of een
rommelmarkt, gehouden om de aankoop van een nieuw toestel te kunnen
versnellen.
Leverancier
Een groot deel van de scholen hebben hun speeltoestellen van één en
dezelfde leverancier. Dit heeft een aantal redenen, de eerste reden is dat
scholen graag overzichtelijkheid en duidelijkheid willen. Dus niet vier
verschillende leveranciers met allen hun eigen onderhoudscontract voor het
toestel dat ze geleverd hebben, maar één aanspreekpunt en één
verantwoordelijke voor liefst alle toestellen. Een tweede reden is dat scholen
al jarenlang een goede band en goede ervaringen hebben met hun leverancier,
dus zullen ze niet snel een andere leverancier opzoeken. Eenheid op het
schoolplein kan ook een reden zijn dat scholen kiezen voor één leverancier. Als
alle toestellen een vergelijkende vormgeving hebben, kan dit bijdragen aan de
uitstraling van het schoolplein
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Aanschaf
Als er een nieuw toestel wordt aangeschaft, zal in veel gevallen eerst hun
huidige leverancier benaderd worden. Kan deze leverancier het beoogde
toestel leveren tegen een gunstige prijs, dan zal vaak niet verder gekeken
worden naar wat andere leveranciers te bieden hebben. Valt de prijs tegen of
kan de leverancier niet het toestel leveren dat aan de eisen en wensen van de
school voldoet, dan zal de school opzoek gaan naar een andere leverancier, die
beter aan behoefte kan voldoen.
Een aantal scholen zal natuurlijk wel de afweging maken tussen verschillende
toestellen van verschillende leveranciers. Ze zullen kijken welk toestel het best
aan hun eisen en wensen voldoen en uiteraard
Leerkrachten
De leerkrachten komen, naast de kinderen, het meest in aanraking met de
speeltoestellen op het schoolplein. De leerkrachten van de onderbouw zijn
nauw betrokken bij de spelactiviteiten van kinderen in en om de
speeltoestellen. Ze lopen daarbij veel rond of zitten op een centrale plaats,
zodat ze veel overzicht hebben over het schoolplein. Ook zijn ze
verantwoordelijk voor het klaarzetten en opruimen van de spelattributen. De
leerkrachten van de midden- en bovenbouw hebben een veel minder actieve
rol, ze zijn vaak dicht bij de ingang van het schoolgebouw te vinden.
Conciërges
Conciërges zijn vaak op veel basisscholen verantwoordelijk voor de opruim- en
onderhoudswerkzaamheden, dus ook op het schoolplein. Zij zullen, hetzij in
mindere mate, dan ook in aanraking komen met de daar geplaatste
speeltoestellen.
Ouders
Ook ouders komen op één of andere manier wel eens in aanraking met
speeltoestellen op het schoolplein. Ze helpen hun kinderen, spelen met hun
kinderen of zitten op een speeltoestel. Dit kan tijdens schooltijd zijn, maar ook
buiten schooltijd. Voornamelijk in grote steden functioneert het schoolplein,

buiten schooltijd, ook als speelplein voor de buurt. Ook ouders bezoeken dan
het schoolplein om hun kinderen er te laten spelen.
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:: Concurrentieanalyse (1)

[9]*

Omdat er gekeken wordt naar een duidelijker en meer geïntegreerde positie
van het zandbakconcept op een schoolplein, is er nog niet echt sprake van
concurrentie. Wel kan er gekeken worden naar bestaande producten die een
relatie hebben met de zandbak. Er zijn veel producten ontworpen die in of om
een zandbak terug te vinden zijn. Hieronder vindt je er een aantal met een
korte toelichting

‘bakken’ en te verkopen. De panelen bevatten speciale voelstructuren, om de
fijne motoriek van de kinderen te stimuleren.
Prijzen
Ongemonteerd
Gemonteerd
Geïnstalleerd

€ 3.475
€ 3.980
€ 4.480

Zandpret (serie Moments)

Toestellen van Kompan
Kompan, een van oorsprong Deens bedrijf, heeft op het gebied van spelen met
zand en water het grootste aanbod speeltoestellen. De producten van
Kompan bestaan uit elementen die in veel producten terug te vinden zijn.
Doelgroep voor alle speeltoestellen die hieronder weergegeven worden is 2
tot en met 6 jaar. Sommige foto’s zijn gemaakt tijdens Kindvak 2006 bij de
stand van Kompan.(Bron: http://www.kompan.nl)
Cottage (serie Elements)

Figuur 8

Figuur 7

Een ‘speelhuisje’ dat speciaal is ontworpen voor in de zandbak. Het huisje
heeft een soort ‘balie’ dat onder andere kan dienen om zandtaartjes te

Het toestel heeft verscheidene buizen om zand door te gooien, ook heeft het
twee scheppen die bevestigd zijn aan een katrol. Het toestel is eenvoudig
toegankelijk voor kleuters en jonge kinderen.
Prijzen
Ongemonteerd
Gemonteerd
Geïnstalleerd

€ 6.740
€ 7.420
€ 7.980
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Waterster (serie Moments)
Prijzen
Ongemonteerd
Gemonteerd
Geïnstalleerd

De waterster is een
toestel voor zanden waterspel en
bevat allerlei
zeefjes, trechters en
bakken. Het
product biedt een
groot
speeloppervlak
voor de kinderen.
Het speeltoestel is,
met zijn primaire
kleuren, een vrolijk
ontwerp, dat kinderen aantrekt.
Prijzen
Ongemonteerd
Gemonteerd
Geïnstalleerd

€ 3.650
€ 3.975
€ 4.165

Ministudio (serie Elements)

Figuur 9

€ 4.700
€ 5.060
€ 5.355

De ministudio bestaat uit twee
tafelbladen, waarin een zeefje,
een bakje en een ‘voelknop’ zijn
verwerkt. Onder de twee
tafelbladen zijn de zelfde panelen
gemonteerd als bij het model
‘cottage’. Voor de rest bevat dit
toestel nog een vastgeketende
schep en een schoepenrad.
Prijzen
Ongemonteerd
Gemonteerd
Geïnstalleerd

€ 2.425
€ 2.790
€ 3.230

Zeemeerminhuis (serie Moments)
Ook dit
speeltoestel is
ontworpen voor
zand- en
waterspel. Zoals
te zien is, zijn er
van het
zeemeerminhuis
veel elementen
terug te vinden in
de waterster,
alleen is hier een
functieloos dakje
op geplaatst.
Figuur 10

Figuur 11

Figuur 12
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Toestellen van Kaiser & Kühne

Zandspeelschijf

Kaiser & Kühne is, een in Duitsland gevestigde, fabrikant van speeltoestellen.
Ze hebben een breed scala aan speeltoestellen, waaronder ook toestellen voor
zand- en waterspel. De toestellen van Kaiser & Kühne worden door het
Nederlandse BOAS (Bemiddeling Organisatie Adviezen
iezen Speeltoestellen)
geïmporteerd in Nederland. De informatie over de toestellen op de op de site
is erg beperkt, vandaar het summiere commentaar. Ook bij Kaiser & Kühne
worden veel kleine elementen weer gebruikt in de grotere speeltoestellen.
Hieronder is een kleine selectie
lectie gemaakt van de ruime keuze uit zand en
watertoestellen

De zandspeelschijf lijkt een uitgebreid toestel, met een glijbaan, een tweetal
trechters en twee katrollen om zand mee te vervoeren. Toch is, gekeken naar
het grote van het toestel, het aantal kinderen dat actief deel kan nemen aan
het zandspel erg beperkt. Wat
at echt ontbreekt, is een horizontaal vlak waar
met zand gespeeld kan worden. Dus de prijs van het toestel is flink hoog als je
vergelijkt hoeveel kinderen er actief op kunnen spelen.
Het toestel is overigens een aaneenschakeling van meerdere losse elementen,

(Bron http://www.kaiser-kuehne-play.com)

Graafmachine
De graafmachine is een erg degelijk toestel, waar kinderen graag mee spelen.
De graafmachine kent een mobiele versie (zie hieronder) en verankerde versie,
waarvan de laatste een kleine 300 euro duurder uitvalt.

Figuur 14

er zijn dus ook nog een aantal vergelijkende opstellingen verkrijgbaar.
Figuur 13

Prijzen
Mobiele graafmachine
€ 1.711
Verankerde graafmachine € 1.482
Deze prijs is zonder eventuele fundering – en/of installatiekosten

Prijzen
Zandspeelschijf
€ 15.570
Deze prijs is zonder eventuele fundering – en/of installatiekosten. Het
toestel wordt door twee monteurs in 8 uur geplaatst
gep
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Zandspeelplaats

Zandwerkplaats

De zandspeelplaats biedt eigenlijk niet veel meer dan een gewone zandbak.
Het toestel heeft een kleine overkapping, die beschutting kan bieden tegen
zon en regen. Daarnaast is er ook een soort ´balie´ in het concept opgenomen.
Het toestel oogt wel vrolijk, maar voor deze prijs heeft het weinig meerwaarde
boven een normale zandbak.

Figuur 16

Figuur 15

Prijzen
Zandspeelplaats
€ 4.595
Deze prijs is zonder eventuele fundering – en/of installatiekosten. Het
kost 2 monteurs 3 uur om het toestel te plaatsen.

De
e zandwerkplaats is eenvoudige versie van de eerder besproken
zandspeelschijf. Toch biedt de zandwerkplaats, ondanks het ontbreken van
een glijbaan, bijna net zoveel speelmogelijkheden, alleen is het aantal kinderen
dat plaats kan nemen op het toestel wat kleiner.
Prijzen
Zandwerkplaats
€ 3.270
Deze prijs is zonder eventuele fundering – en/of installatiekosten. Het
kost 2 monteurs 5 uur om het toestel te plaatsen.
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Waterspeelcombinatie

Deze prijs is zonder eventuele fundering – en/of installatiekosten. Het
kost 2 monteurs 5 uur om het toestel te plaatsen

Zoals de naam het al zegt, is dit een waterspeeltoestel. Er kan met een groot
aantal kinderen aan het toestel gespeeld worden. De pomp zorgt dat er water
in een bak komt, dit water wordt door middel van een waterspiraal omhoog
gebracht waar na het water in twee verschillende
schillende gootjes stroomt
stroomt. Bij beide
gootjes wordt het water vervoerd naar een grote waterbak, die aan het einde
van de goot staat.
Net als van de zandspeelschijf, zijn van de waterspeelcombinatie tientallen
andere samenstellingen mogelijk. Tevens zijn een groot aantal onderdelen ook
los te verkrijgen en kan er een eigen samenstelling gemaakt worden. Naast de
prijs van de combinatie, zijn er ook prijzen van een aantal onderdelen gegeven.
Prijzen
Waterspeelcombinatie

€ 11.380

Figuur 17

Waterpomp
Waterspiraal (1,50 m)

€ 1.669
€ 1.447
Waterspiraal (3,00 m)
€ 1.648
Waterbak (druppelvorm) € 932
Waterbak (rechthoekig) € 1.588

Conclusie
De getoonde speeltoestellen laten op verschillende manieren spel toe met
zand en water. Voor de ‘relatieve’ veelzijdigheid van de toestellen moet vaak
diep voor in de buidel getast worden. De meeste toestellen zijn
multifunctioneel, dit komt doordat het vaak
va een aaneenschakeling is van
verschillende speeltoestellen. Echter elk speelelement vervult meestal maar
één functie. Het zou leuker en uitdagender zijn dat kinderen zelf een andere
invulling konden geven aan die elementen. Maar met een trechter kun je
meestal niet meer dan alleen zand er doorheen gooien. Als een trechter nou
meer manipuleerbaar zou zijn, dan zou dit een meerwaarde geven aan het
speelelement.
Er zijn uiteraard nog vele andere fabrikanten of toeleveranciers die
vergelijkende
nde producten kunnen leveren. Maar omdat deze toestellen geen
meerwaarde hebben boven de getoonde toestellen en er bij het te ontwerpen
zandbakconcept een andere insteek is gekozen, laat ik het qua zandzand en
waterspeeltoestellen hierbij.
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:: Programma van eisen (PvE)

[10]*

Marketing
Eisen
1. Het concept moet degelijkheid uitstralen
2. Het concept moet veel verschillende speelaanleidingen bieden voor
kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 9 jaar
3. Het afzetgebied is Nederland
4. Het concept wordt geplaatst op schoolpleinen.
Motivatie
1. Leerkrachten denken vooral aan de veiligheid, dus als een toestel er
fragiel uitziet, zal voor dat toestel minder gauw gekozen worden
2. Het toestel moet niet alleen de standaard speelfunctie kunnen
vervullen, maar kinderen moeten ook hun eigen ideeën en inbreng in
het toestel kunnen hebben. Kinderen creëren hun eigen spel in, op en
rond het toestel, in combinatie met reeds aanwezige materialen.
3. Nijha heeft wel partners en distributeurs in Engeland, Portugal,
Spanje, Frankrijk en Denemarken, maar in eerste instantie ligt de focus
op de Nederlandse markt.
4. Speelfuncties
Eisen
1. Het concept moet een waterspeelplek bevatten, dat door
leerkrachten reguleerbaar is
2. Het concept moet een horizontaal vlak hebben dat ruimte biedt met
zand te spelen.
3. Het concept moet verstop– en schuilplaatsen bieden
4. Het concept moet uitkijk– en/of uitrustplaatsen bieden
5. Het concept moet constructief spel toestaan. *
6. Het concept moet fantasie spel toestaan. *
7. Het concept moet actief spel toestaan *
* de verschillende spelsoorten overlappen elkaar

Motivatie
1. Kinderen spelen graag met water (vaak in combinatie met zand). Het
speeltoestel is in eerste instantie bedoeld voor installatie op
schoolpleinen, daarom moet de watertoevoer reguleerbaar zijn door
leerkrachten, dit omdat er niet elke dag geschikt weer is om met
water te spelen, omdat na schooltijd er meestal geen toezicht is op
het schoolplein en omdat leerkrachten (en ouders) niet elke dag
zitten te springen om natte en ‘vieze’ kinderen.
2. Kinderen willen graag ook op kleine schaal bouwen en spelen met
zand, voor het maken van zandtaartjes (o.i.d.) is het handig om een
horizontaal vlak te hebben
3. Verstop– en schuilplaatsen hebben een ruimere betekenis. Het
verstoppen of verschuilen van jezelf, het verstoppen en verschuilen
van (natuurlijke) producten en misschien ook het schuilen voor iets of
iemand
4. Kinderen spelen niet alleen, maar hebben soms ook de behoefte om
rustig naar andere kinderen te kijken, of om gewoon even lekker uit te
rusten
5. Kinderen willen kunnen graven, scheppen, slepen en bouwen met
zand.
6. Kinderen maken zandtaartjes, spelen vader en moedertje, doktertje,
kraanmachinist, etc.
7. Kinderen rennen, rollen en springen door het zand, dat moet kunnen
zonder andere kinderen lastig te vallen.
Extra functies
Eisen
1. Kinderen moeten in de schaduw kunnen spelen
2. Het concept moet zitplaatsen bieden voor leerkrachten (en ouders)
Motivatie
1. Onder invloed van de zon kan het zand in de zandbak erg heet
worden, daarom wordt de zandbak vaak gemeden door de kleine
kinderen. Kleine kinderen hebben ook nog een tere huid en zijn
daarom extra kwetsbaar in de zon.
2. Op schoolpleinen zijn vaak weinig zitplaatsen voor de leerkrachten,
zijn er zitplaatsen dan staan die vaak ver weg van de toestellen
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(waaronder zandbakken). Leerkrachten (en eventueel ouders)
kunnen dan ook mee doen met het spel van de kinderen. Zitplaatsen
voor leerkrachten op een toestel zou een goed verkoopargument zijn
Uiterlijk
Eisen
1. Het concept mag in maximaal 3 verschillende kleursamenstellingen
leverbaar zijn
2. Het concept moet verschillende structuren bevatten
Motivatie
1. De klant kan uit een 3-tal kleursamenstellingen kiezen, zodat het
toestel het best tot zijn recht komt op het schoolplein en dat de
voorraad bij het bedrijf niet te groot is.
2. Dit goed voor de fijne motoriek van de kinderen. Ze kunnen
onderscheidt leren maken tussen glad en ruw, hard en zacht, koud en
warm.
Veiligheid
Eisen
1. Het concept moet voldoen aan het warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen
2. De zanddiepte mag maximaal 500 millimeter zijn
3. Het concept mag niet hoger zijn dan 3 meter.
4. Het concept moet een maximale belasting kunnen weerstaan.
5. Het concept moet zonder toezicht veilig genoeg zijn.
Motivatie
1. Zie EN1176
2. Dit is om te voorkomen dat kinderen tunnels gaan graven met kans op
instortingsgevaar.
3. Dit in verband met het aanvragen van een bouwvergunning.
4. Onder de gestelde maximale belasting mag geen plastische
vervorming optreden. Hieraan kunnen echter nog geen waardes
worden gekoppeld, omdat er nog geen concept is.
5. Dit in verband met de aansprakelijkheid.

Constructie
Eisen
1. Het product moet duurzaam zijn en minimaal 5 jaar meegaan.
2. Het concept moet bestand zijn tegen alle weersomstandigheden
3. De kostprijs is 210 euro per m²
4. Het concept moet flexibel zijn in opstelling
Motivatie
1. Scholen beschikken niet over het geld om regelmatig nieuwe
speeltoestellen voor op het schoolplein aan te schaffen. Het concept
is tijdloos en is niet afhankelijk van een trend.
2. Het concept mag niet bezwijken of aan de andere kant verandering
ondervinden van enige weersomstandigheden
3. Er is een vergelijking gedaan met andere zandbakken en
zandspeelruimtes, hier is gekeken naar de kostprijs per vierkante
meter
4. Scholen kunnen dan een eigen inbreng hebben in het product, het
product wordt dan naar hun wensen aangepast. Scholen kunnen hun
eigen toestel samenstellen en dit eventueel later nog uitbreiden. Dit
zou ook een goed verkoopargument zijn. Door een modulair systeem
kunnen voor Nijha de productiekosten lager zijn.
Ergonomie
Eisen
1. Het concept moet voldoen aan de ergonomische eisen voor kinderen
in de leeftijd van 3 tot en met 9 jaar.
2. Het concept moet toegankelijk zijn voor leerkrachten en ouders.
3. Het concept moet zitplaatsen bieden voor de kinderen.
Motivatie
1. Het toestel met de afmetingen (van bijv, reikhoogtes, doorgangen,
gaten, etc.) rekening houden met kinderen in de leeftijd van 3 tot en
met 9 jaar)
2. Als er iets gebeurd met een kind in of op het toestel, dan moeten
leerkrachten (en ouders) in staat zijn om het kind te kunnen helpen en
dus snel het concept kunnen bereiken.
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3.

Er wordt door kinderen niet alleen gespeeld, maar ook veel
geobserveerd. Kinderen kijken graag naar wat er om hen heen
gebeurd.

Omgeving
Eisen
1. Het concept moet passen (qua vorm, kleur en afmeting) op vrijwel elk
schoolplein, zonder dat er grondige aanpassingen moet worden
gedaan op het schoolplein
2. Het concept moet vandalismebestendig zijn.
3. Het concept moet een meer centrale rol krijgen op het schoolplein.
4. Het concept moet na schooltijd toegankelijk zijn.
Motivatie
1. Als scholen eerst een grote, kapitale, aanpassing moeten doen,
voordat het toestel geplaatst kan worden, wordt de behoefte om het
toestel aan te schaffen minder
2. Het concept komt op schoolpleinen, die al dan niet openbaar zijn, te
staan, daarom moet het weerstand kunnen bieden tegen vandalisme.
3. Hiermee wordt bedoeld, dat er meer interactie moet komen tussen de
zandbak en de rest van het schoolplein. (vb. De karretjes, fietsjes en
wagentjes, worden nauwelijks betrokken bij het spel in de zandbak.)
4. Het schoolplein dient vaak ook als speelplek voor kinderen uit de
buurt. In grote steden worden steeds meer schoolpleinen openbaar
gesteld (indien mogelijk) in verband met de beperkte speelruimte
voor kinderen. (bron: www.google.nl zoekwoorden “openbare schoolpleinen” en
“schoolplein als speelplek” )

Installatie
Eisen
1. Het concept moet te plaatsen zijn op tegels en asfalt
2. Het concept moet gemakkelijk te onderhouden zijn.
3. Het concept moet eenvoudig vervoerbaar zijn
4. Het concept moet met gemak te plaatsen zijn voor de installateurs
van Nijha.
5. De installatiekosten moeten beperkt worden
Motivatie

1.
2.
3.
4.
5.

Omdat erg veel schoolpleinen belegd zijn met stoeptegels, moet het
in ieder geval daarop geplaatst kunnen worden.
Dit scheelt de school kosten en moeite.
Als het vervoer van het concept erg moeilijk is, omdat het
bijvoorbeeld erg groot is, brengt dit extra kosten met zich mee.
Onderdelen mogen niet te zwaar of onhandelbaar zijn.
De installatiekosten van een speeltoestel zijn vaak erg hoog. Scholen
zitten met een krap budget, dus willen ze, naast een investering in een
toestel, niet te veel geld betalen voor de installatie.

Programma van wensen (PvW)
Wensen
1. Het concept heeft uitbreidingsmogelijkheden
2. Honden, katten en ander ongedierte hebben geen toegang tot het
concept
3. Integratie van beplanting
4. Het concept heeft verschillen in hoogtes
5. Buiten schooltijd kan er op het concept worden gespeeld
6. Het concept heeft mogelijkheden om touwen te bevestigen
7. Het concept biedt aansluiting bij lesactiviteiten
Motivatie
1. Voor zowel Nijha als de klant heeft dit voordelen. Nijha kan nieuwe
toevoegingen ontwikkelen en deze aanbieden aan de klant als
uitbreiding. Omdat de aanschaf van nieuwe toestellen vaak erg prijzig
is, is het voor de scholen aantrekkelijk om eerst een basis te kopen en
er later (wanneer er weer geld beschikbaar is) toevoegingen bij te
kopen.
2. Als het zand afgedekt wordt heeft dit een positief effect, kinderen
krijgen minder snel last van infecties en/of spoelwormen, omdat
honden en katten niet meer hun behoefte in het zand kunnen doen.
Ook levert dit de school een besparing op, omdat veel minder vaak
het zand ververst hoeft te worden.
3. Planten kunnen voor kinderen erg leerzaam zijn en ze bevatten vaak
ook kleine insecten, die vaak door kinderen van dichtbij bewonderd
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4.
5.
6.
7.

worden. Ook kan een klein aantal planten (vanwege hun geur) katten
op een afstand houden.
Het is goed voor de perceptie van een kind, om te spelen in omgeving
met veel reliëf en hoogteverschil.
Het schoolplein wordt buiten schooltijd steeds vaker gebruikt als
speelplein door kinderen uit de buurt.
Touwen hebben een grote aantrekkingskracht op kinderen, er kan aan
gehangen worden, mee gesleept worden, etc.
Als het concept op een of andere manier betrokken kan worden bij de
lesactiviteiten, kan dit een motivatie voor de school zijn om het aan te
schaffen. Ook zou er een eventuele subsidieregeling kunnen gelden
voor het concept
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:: Concepten

[11]*

Zandbakrand met geïntegreerde overkapping

Aan de hand van het programma van eisen en wensen en het vooronderzoek
in het achterhoofd houdend, is er begonnen met het genereren van ideeën.
Omdat het zandbakconcept aan groot programma van eisen moet voldoen, is
er niet altijd gelijk gezocht naar complete oplossing, maar is er gezocht naar
deeloplossingen en –ideeën. Deze kunnen eventueel later deelnemen in het
complete concept.

In de rand van dit concept bevindt zich een net (of zeil), die bevestigd is aan
een oprolmechanisme (1). Na speeltijd kan het net over de zandbak worden
uitgerold, zodat er geen toegang is voor dieren. Wanneer gebruik wordt
gemaakt van een zeil, in plaats van een net, en bestaat er de mogelijkheid om
droog te spelen in de zandbak. Hier toe dienen wel schuifelementen (2) in rand
te zitten die het zeil op spanning en omhoog houden. In de rand zijn

Ideeën
Afsluitbare concepten
Skate-ramp

Figuur 19
Figuur 18

Uitgangspunt van dit idee is dat het concept afsluitbaar, zo kan worden
voorkomen dat dieren hun behoefte in de zandbak doen en dat er afval in de
zandbak terecht komt. In open toestand fungeren de kleppen als rand, maar
ook als zandopvang. Wordt er met zand op de rand gespeeld, dan wordt er het
zand dat buiten de zandbak valt door de klep opgevangen. Wanneer de klep
wordt ingeklapt, wordt het zand terug in de zandbak gebracht en wordt er een
skate-ramp* gecreëerd. Zo is het concept buiten schooltijd nog steeds
bruikbaar als speelobject
*object waar met een skateboard of skeelers op geskate kan worden

zitplaatsen (3) gecreëerd, hierdoor wordt het spel van de kinderen naar de
zandbak toe gericht, waardoor er minder zand buiten de zandbak zou kunnen
belanden.
Permanente Parasol
De parasol kent drie standen namelijk gesloten (1), open als zonnewering (2)
en open als regenopvang (3). Tussen de panelen, die van metaal zijn, is doek
bevestigd. Wanneer de parasol gesloten is, vallen de metalen panelen tegen
elkaar aan, het doek vouwt dan naar binnen toe. Op één na alle panelen
worden vergrendeld door het draaimechanisme, de laatste wordt met een slot
aan een ander paneel vastgezet. Zo ontstaat een harde, vandalismebestendige
buitenkant. In opengedraaide stand biedt de parasol bescherming te zon of
regen. Wordt er nog iets verder doorgedraaid, dan wordt er boven in de
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parasol een klepje(3) geopend en kan er regenwater worden opgevangen. Het
water wordt in de paal opgeslagen en kan door een kraantje in de paal een
speelmogelijkheid bieden voor de kinderen.

Zandbakrand
De zandbakrand zoals die er nu is heeft 1 hoofdfunctie namelijk het zand bijeen
houden, daarnaast kan het door kinderen gebruikt worden als zitplaats en een
vlak waarop met zand gespeeld kan worden. Door een paar kleine
aanpassingen en/of toevoegingen zou een zandbakrand een echt speelobject
kunnen worden.
Multifunctionele dek
Door de toevoeging van een dek en aantal kleine aanpassingen aan een
zandbakrand kunnen veel extra speelaanleidingen gevormd worden. Het dek
kan gebruikt worden om zand over de rand te verplaatsen (2), maar ook kan er
op het dek over de rand gegleden worden (4) Doordat de dekjes koppelbaar
zijn, kan er een wip(1) of een zand laad- en losstation (3) gecreëerd worden.

Figuur 20

Bij de afsluitbare concepten is de uitgangspositie het voorkomen dat dieren
toegang krijgen tot het concept. Dit is echter niet de uitgangspositie van de
opdracht, die is immers het vergroten van de interactie tussen de zandbak en
de rest van het schoolplein. Met de bovenstaande concepten blijft dat punt
sterk onderbelicht. Een permanente overkapping zorgt er ook voor dat je in de
opstellingsvrijheid van je concept wordt beperkt en dat er na schooltijd niet in
de zandbak kan worden gespeeld. Ook voldoen de concepten grotendeels niet
aan de gestelde eisen.
Figuur 21
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Ook zou het dek een opbergvak in de rand kunnen afdekken. De
mogelijkheden van een dek zijn dus erg veelzijdig en kunnen op tal van
manieren uitgebreid worden.

Figuur 23

Figuur 22

Geluid en beweging
Diversen
In een rand kunnen elementen worden verwerkt die de interactie tussen kind
en zandbak vergroten. Zo zouden er luchtkussens (1) in de rand verwerkt
kunnen worden, waarop op gewipt kan worden, maar waar ook dingen vanaf
gelanceerd kunnen worden. Er kan ook gedacht worden aan
geluidselementen, dus wanneer je op de rand gaat staat er een geluid klinkt.
Natuurlijk kan een combinatie van deze twee elementen de ‘fun’ extra
vergroten.

Speelpaal
Een paal kan een grote aantrekkingskracht hebben op kinderen, ze proberen
erin te klimmen, draaien er om heen en het kan gebruikt worden voor diverse
spellen, zoals touwtje springen of verstoppertje. Maar het is natuurlijk nog
leuker als extra speelaanleidingen aan een paal worden toegevoegd. Een paal
kan dienen als reservoir (3) en communicatiemiddel (4) en door eenvoudige
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gaten (1) of horizontal buizen (2) aan te brengen kan het door kinderen op nog
veel meer andere manieren gebruikt worden.

opstellingen mee
gemaakt worden. In de
elementen zit een soort
kruipruimte, waar je
door heen kunt
kruipen. De zandbak
wordt dan een soort
schuilruimte, ideaal
voor verstoppertje. De
toegang tot het
concept kan onder
andere verkregen
worden door een
klimwand.
Figuur 25

Veilige tunnel
In de meeste zandbakken
kunnen geen tunnels
gegraven worden, omdat de
zanddiepte dit niet toelaat of
omdat het zand niet geschikt
is om tunnels in te graven.
Dit concept biedt daar een
oplossing voor. Het concept
Figuur 26
dient midden in de zandbak,
deels in gegraven te worden. De kinderen kunnen dan zelf een tunnel of hut
maken, zonder de kans dat alles instort. Het concept is afgeschuind om zo nog
meer speelaanleiding te geven.
Organisch speelobject

Zandbak-rand

Figuur 24

Bij het volgende concept is de rand tevens ook de zandbak. Er is een
rechtelement en een bochtelement, hier kunnen veel verschillende

Kinderen hebben net als volwassenen
niet altijd zin om wat te doen, dus
willen ze ook wel eens lekker
uitrusten in de pauze. Luieren staat
daarom bij dit concept centraal. Dit

Figuur 27
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object nodigt uit om lekker in te liggen en andere kinderen te observeren. De
‘relaxstoel’ biedt ook een goede mogelijkheid om met zand en water te
spelen.
Zandster

Basisconcept
De hiervoor gepresenteerde concepten zijn niet geschikt als een complete
oplossing. Daarom moet er gezocht worden naar een basis, waar deze
concepten eventueel in kunnen terugkeren. En waar eventueel nog weer
andere ideëen bij bedacht kunnen worden.
Zandbak op hoogte
De huidige zandbakken zijn meestal gelijk met het maaiveld, daardoor is het
idee ontstaan om een zandbak op hoogte maken. Het volgende concept
bestaat uit driehoekige bakken waarvan alle zijden gelijke afmetingen hebben.
De bakken kunnen een trap vormen, om zo op hoogte te komen, maar de
bakken zijn ook koppelbaar, dus kan er een grote zandbak gemaakt worden.
Aan elke bak kan dan zijn eigen type spel gekoppeld worden. De kleine bak kan
dienen voor rustig zandspel, als zandzeven en zandtaartjes bakken. Een wat
grotere bak kan gebruikt worden voor het ruiger zandspel, als graven en

Figuur 28

De ‘zandster’ is een vervolg op de rode ‘relaxstoel’, hier kunnen namelijk 5
kinderen in liggen en nog veel meer aan spelen. De ‘zandster’ zou in een
zandbak geplaatst moeten worden.

Figuur 29
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‘worstelen’. Spelconflicten kunnen op deze manier vermeden worden. Door de
hoogte van het concept, kan het natuurlijk ook goed gebruikt worden als
verstopplek.

Het concept krijgt een steeds rondere vorm en er wordt dus afgestapt van de
driehoekige bakken. Er is gekozen voor een ronde vorm om zo het
onderscheid met het andere zandbakken te benadrukken, deze hebben
namelijk bijna allemaal een hoekige vorm. Ook geeft een ronde vorm een

Het concept kan veel mogelijkheden bieden, zoals grote variaties in opstelling
en toevoegen van extra speelelementen. Daarom wordt op dit concept verder
geborduurd, om de meest ideale basis te vinden voor het uiteindelijke
concept.
Bij de twee onderstaande concepten worden allerlei elementen toegevoegd.
Nieuwe elementen, zoals een glasplaat en een net, maar ook elementen die
komen van vorige concepten, zoals de praatpaal en zitjes in de rand. Er is ook
te zien dat er verschillende opstellingsmogelijkheden zijn.

Figuur 32

Figuur 30

speels effect aan het geheel. De ‘trapvorm’ zoals die was met de driehoekige
bakken is vervangen door een geleidelijk oplopende vorm, zo wordt er een
soort zandpad gecreëerd. En als het op een blauwe ondergrond geplaats
wordt, dan kan het door de kinderen ook als strand worden gezien.
In de transparante box, die aan het eind van de ‘spiraal’ zit, kan zand gegooid
worden. Doordat de gangen vertakt zijn, kan het zand alle kanten opgaan,
voor een kind is het dan een verrassing waar het zand de box verlaat.
Natuurlijke integratie
Er is ook getracht de natuur in het concept te laten integreren, zo is de paal
vervangen door een boom, die zo deel wordt van de het zandbakconcept. De
structuur van de boom kan door de kinderen gevoeld worden, dit kan
bijdragen aan de ontwikkeling van de fijne motoriek van de kinderen.

Figuur 31
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Integratie in de natuur

Figuur 34
Figuur 33

Hier wordt het de natuur niet in het concept opgenomen, maar juist
andersom. In de rand is een glazenplaat verwerkt, zodat er naar het
‘ondergrondse’ leven gekeken kan worden, een soort
buiten terrarium dus. Op deze manier kan het concept
eventueel bijdragen aan lessen op school. En kunnen
kinderen op een speelse wijze kennis maken met
de natuur.
Ballengoot
Bij de vorige concepten bleef de rand
redelijk onbenut Bij het volgende
concept is de rand een
ballengoot, waar
natuurlijk ook
gewoon met zand
in gespeeld kan
worden.

Relaxgoot
Naar aanleiding van de ‘relaxstoel’ en de ‘zandster’ is de volgende rand
ontstaan. Een rand waar lekker in geluierd kan worden, maar ook actief,
met zand, water of ballen in gespeeld kan
worden. De zandglijbaan komt naar
voren uit de tekenopdracht die op
een basisschool is uitgevoerd. De
trap zorgt voor een snellere
toegang tot de glijbaan.
Ook is er gedacht aan
zitplaats voor
leerkrachten.

Figuur 35
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Combigoot
Het idee van een multifunctioneel dekje op een rand, is hieronder
gecombineerd met een ballengoot. Door de dubbele ballengoot wordt de rand
een soort rails, waar het dekje beter over kan glijden. Als de rand breed
genoeg gemaakt wordt, kan er in de rand gelegen worden en kunnen er ook
zandtaartjes gemaakt worden. Het voordeel van het gootsysteem is hierbij,
dat het zand minder snel buiten de zandbakrand valt.

zand in rand mooi egaal te strijken en kunnen door het handvat sporen in het
zand achtergelaten worden. Door een viertal ballen onder het dekje te
plaatsen, kan er mee over de rand bewogen worden. Het dekje kan ook nog
eens gebruikt worden als balanceerelement.

Figuur 36

Veelzijdigheid
Om een zo groot mogelijk groep kinderen te trekken, moet het concept
voor alle leeftijdscategorieën interessant en uitdagend zijn. De kinderen
uit de onderbouw zullen ze zich al snel vermaken met eenvoudig zand en
water spel. Terwijl de wat oudere kinderen uit de middenbouw liever iets
uitdagends en spannends doen. Om een centralere rol op het schoolplein
te krijgen moet het dus ook beide groepen aanspreken. Het concept moet
dus erg veelzijdig worden.
In bovenstaand model worden de mogelijkheden van de combigoot nog
verder uitgewerkt. Op de rand kan een waterslang worden aangesloten,
zodat er in de rand een waterstroompje kan ontstaan. Door dammetjes te
bouwen met zand kan de waterstroom gemanipuleerd worden. Met het dekje
kunnen de kinderen ook uren zoet zijn. Zo kan het gebruikt worden om het

Figuur 37
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Zandspeelrand
Het lijkt of er weer een normale zandbak staat, dit is echter niet zo. De rand is
een echt speelobject geworden waar in principe helemaal geen zand bij hoeft.
Omdat de rand oplopend is, biedt het zit mogelijkheden voor volwassenen, en
kan er met het speeldekje van afgegleden worden. Ook kan de rand dienen als

verstopplek. Aan de blauwe koppelelementen kunnen extra speelelementen
worden toegevoegd. De paal is uit het concept verdwenen, omdat in deze
opstelling eerder een obstakel vormt. Wel kan er gedacht worden om een paal
in de rand te plaatsen. Omdat de rand uit modules bestaat kunnen de
opstellingsvormen erg divers zijn en kan er eindeloos gevarieerd worden.

Figuur 38

35

De opstellingsmogelijkheden van het concept kunnen erg gevarieerd zijn. Bij
onderstaand concept is er een open zandbak, waarbij het zand gemakkelijk
teruggeveegd kan worden.

Figuur 39
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Conceptkeuze
De afsluitbare concepten zijn niet echt veelzijdig, maar bieden wel een
oplossing voor een groot probleem, namelijk afscherming van honden en
katten. De prioriteit ligt echter niet bij dat probleem, maar bij de centrale
positie op het schoolplein, die het zandbakconcept uiteindelijk in zal moeten
nemen. Toch mogen de problemen van de katten en honden, het zand buiten
de zandbak en de hitte in de zandbak in de zomer, geen ondergeschoven
kindje worden. Dus moet er worden gekeken op welke andere manieren
honden en katten buiten de zandbak gehouden kunnen worden. In de laatste
concepten zijn overigens aan deze problemen weinig tot geen aandacht
besteed. Dit is gedaan om toch zoveel mogelijk speelaanleiding voor het
concept te verzinnen. Uiteindelijk draait het erom het concept een zo groot
mogelijke speelwaarde mee te geven, de probleemoplossingen zijn dan een
meerwaarde van het concept.
De concepten waarin ‘veilig’ kan worden gegraven, zijn waarschijnlijk toch niet
zo veilig, omdat volwassene moeite zouden kunnen hebben om toegang te
krijgen tot het concept. De klimwand van de ‘zandbak-rand’ zou daarentegen
wel een leuk element zijn om het zandbakconcept te besteigen. Een zandbak
op hoogte heeft een aantal nadelen, dit heeft vooral te maken met de
veiligheid en de kosten. Uit de WAS (zie bijlage) blijkt dat bij een vrije
valhoogte* boven 60 cm een valdempende ondergrond geplaatst moet
worden, dus komen er naast de investering van het toestel en de
installatiekosten er nog extra kosten voor het plaatsen van de valdempende
ondergrond. Ook moet er speciaal een bodem voor het concept gemaakt
worden, het bespaard veel kosten als er gewoon van een bestaande tegelvloer
uitgaat.
Definitieve conceptkeuze
Eigenlijk wordt geen echte conceptkeuze gedaan, want er is als het ware naar
een ‘uiteindelijke’ oplossing toegewerkt. Het laatste concept, de
zandspeelrand, zal de basis gaan vormen voor het nieuwe zandbakconcept.
Hierbij hoort dus enkel de rand en het speeldekje, de extra speelobjecten
(bijvoorbeeld de speelpaal) worden in eerste instantie nog achterwege
gelaten en worden later in het verslag nog een keer aangehaald. Bedoeling is
* de grootste afstand, loodrecht gemeten, tussen een duidelijk bedoeld steunpunt voor het lichaam en het
daaronder gelegen oppervlak van de bodem of ander toesteldeel

dat het concept uitbreidingsmogelijkheden moet hebben, zodat de
ontwerpers van Nijha er nog extra speelelementen aan toe kunnen voegen.
Een ander idee hierachter is dat scholen niet heel lang hoeven te sparen voor
het zandbakconcept, maar eerst de basis kunnen aanschaffen en later
speelelementen bij kunnen kopen.
Beschrijving
Het concept wordt een modulair systeem, dat uit 3 verschillende modules
bestaat. De cirkelvormige modules beslaan een zesde deel van een cirkel, dit
biedt veel verschillende opstellingsvormen, waarmee bijna onbeperkt
gevarieerd kan worden. De modules worden bijeengehouden door
koppelelementen, waar eventueel ook nog een speelfunctie aan kan worden
toegekend. De modules moeten erg licht worden om de installatie kosten van
de installatie van het systeem te beperken. Het concept kan op stoeptegels
worden geplaats, dit is eveneens een besparing op de installatiekosten. Het
wordt mogelijk om in het concept geurkorrels of –tabletten te plaatsen, zodat
de toegang van katten en honden beperkt wordt. Ook aan schaduw in de
zandbak wordt gedacht, er wordt een speciale parasolhouder in de
zandbakrand verwerkt.
Speelfuncties en mogelijkheden
Naast dat het concept alle mogelijke vormen van zandspel biedt die de huidige
zandbakken ook bieden, zijn er de volgende speelfuncties en mogelijkheden
voor de rand te noemen.
 Waterspel in de rand (dammetjes bouwen, met modder spelen, etc.)
 Glijden in de rand  met of zonder speeldekje
 Liggen in de rand  lekker relaxen in de rand
 ‘stoep’ rand object  De moeilijkheidsgraad is echter hoger dan die
van een normale stoeprand, omdat er meerdere randen zijn in.
 Zand tekeningen maken in de rand  d.m.v. het dekje kan het zand
geëgaliseerd worden en ontstaat er een zandtekentafel
 Ballen in de rand naar beneden laten rollen.
 Verstopobject
 Balanceren op de rand
 Weggetjes maken in rand voor speelautootjes
 Zitplaats voor leerkrachten
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:: Concurrentieanalyse (2)

[12]*

Omdat het concept vergeleken kan worden met een
zandbakrand, is er een tweede concurrentieanalyse
uitgevoerd. Om een goede prijsindicatie te maken voor
het concept zijn van een aantal concurrenten de prijzen
bekeken. Omdat de afmeting en
opstellingsmogelijkheden van de zandbakken nogal
verschillen, hanteer ik een vierkante meter prijs. Bij de
zandbakken met een vaste afmeting, die kant-en-klaar
worden geleverd en waar geen variatie in grootte en
opstelling kan worden aangebracht, wordt er uitgegaan
van de bestaande afmeting en wordt hieruit de
vierkante meter prijs berekend. Bij de zandbakken met
een variabele opstelling wordt er uitgegaan van een
afmeting van 3 meter bij 3 meter (deze afmeting komt
namelijk het meest overeen met de zandbakken met
een vaste afmeting).
Naast de prijs per vierkante meter en afmetingen wordt
er ook gekeken naar het materiaalgebruik, het
kleurgebruik de totaalprijs van het product (excl.
Installatiekosten), de installatiekosten en de maximale
zanddiepte.

Figuur 40
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Nr.

1

2

3

4

5

6

Algemene informatie
Velopa (Hags)
http://www.nl.velopa-omniplay.com/?s=58
-plaatsing op vlakke ondergrond, circa 35 cm beneden maaiveld
-vorm blokvormig, met kwart cirkel uitsparing
-variaties in opstelling en kleur mogelijk
-gewicht 1 element 660 kg
Velopa (Hags)
http://www.nl.velopa-omniplay.com/?s=58
-plaatsing op vlakke ondergrond, circa 60 cm beneden maaiveld
-vorm element: Z-vormig, met recht hoekig speelvlak
-variaties in opstelling en kleur mogelijk
-gewicht rechtelement:
160 kg
-gewicht bochtelement:
130 kg
Velopa (Hags)
http://www.nl.velopa-omniplay.com/?s=58
-verankering in verzinkte staal dat dient als fundering.
-weinig variaties in opstelling
-geen variaties in kleur
-Vorm: rechthoekig
-gewicht: NB

Afmeting

(in m)

Afmeting 1 element
0,90 x 0,90 x 0,65

Materiaal

Afmeting rechtelement:
0,60 x 0,27 x 0,90
bochtelement
R 45 0,27 x 0.90
Vb zandbak van
3,23 x 3,23 (x 0,90)
(alleen buitenrand = 20 elementen)

-Glad beton

Afmetingen planken
Hoogte 0,246 en 0,389 m
Lengte 2 en 3 m

-Grenenhout
-Eikenhout

Lappset
http://www.yalp.nl/producten/speeltoestellen/zandbakken.html
-verankering met betonpoeren op 35 cm diepte t.o.v. maaiveld
-geen variaties in opstelling of kleur
-gewicht: NB.
Kaiser & Kühne
http://www.kaiser-kuehne-play.com/frame.php3?lang=nl
-verankering met betonpoeren op 60 cm diepte t.o.v. maaiveld
-geen variaties in opstelling of kleur
-totaal gewicht 560 kg
-meer functies dan zandbak alleen.

Afmetingen zandbak
4,6 x 4,78 x 0.39

€ 191,36

€ 155,- #

NB

€ 95,68

€ 765,-

NB

n.v.t.

€ 61,- per
element #
€ 61,- per
element #

n.v.t

€ 94,14

Vb. zandbak 1
2 x 2 x 0,246
Vb. zandbak 2
3 x 3 x 0,389

Afmetingen zandbak
3,15 x 3,15 x 0,39

Totaalprijs (in
€)

Installatiekosten (in €)

-Glad beton

Vb zandbak van 3,60 x 3,60 (x 0.65)
(alleen buitenrand = 8 elementen)

Lappset
http://www.yalp.nl/producten/speeltoestellen/zandbakken.html
-verankering met betonpoeren op 35 cm diepte t.o.v. maaiveld
-geen variaties in opstelling of kleur
-gewicht: NB.

Prijs per m²
(in €)

€ 1220,-

NB.

-Zelf te bepalen
(max 0.389)
-Ondergrond wordt
gevormd door tegels

€ 143,-

€ 572,-

NB.

€ 257,-

€ 1028,(zonder
fundering)

NB.

-Grenenhout
€ 525,#
(zonder
fundering)

NB.

-Grenenhout
€ 183,95

€ 4045,-

NB.

Max hoogte is 2,00 m
Afmeting van de ‘zandbak’
6,85 x 2,75 x 0,40
Max. hoogte is 2,25 m

-Acaciahout
Hoogdruklaminaat € 543,80
-Verzinkt staal
#

-Zelf te bepalen
(max 0,65)
-Ondergrond wordt
gevormd door tegels.

-Zelf te bepalen
(max 0,90)
-Ondergrond wordt
gevormd door tegels

n.v.t.

€ 53,03
#

Zanddiepte (in m)

€ 10240,#

NB.

-Zelf te bepalen
(max 0,39)
-Ondergrond wordt
gevormd door tegels

-Zelf te bepalen
(max 0,39)
-Ondergrond wordt
gevormd door tegels
-Zelf te bepalen
(max 0,40)
-Ondergrond wordt
gevormd door tegels.
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Kaiser & Kühne
http://www.kaiser-kuehne-play.com/frame.php3?lang=nl
-verankering met betonpoeren op 40 cm diepte t.o.v. maaiveld
-vorm rechthoekig
-geen variaties in opstelling
-totaal gewicht 150 kg

3 Afmetingen leverbaar.
1,75 x 1,75 x 0,30
2,65 x 1,75 x 0,30
2,65 x 2,65 x 0,30

Hoogdruklaminaat
-Acaciahout
€ 443,13
-Verzinkt staal
€ 338,79
€ 252,28

€ 1356,€ 1572,€ 1771,-

NB
NB
NB

-Zelf te bepalen
(max 0,30)
-Ondergrond wordt
gevormd door tegels.

(zonder
fundering)

8
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Nijha Lochem
http://www.nijha.nl/index.asp
-verankering dmv 80 cm lange pinnen door de hoekpunten.
-standaard geleverd als 6-delig of 12-delig pakket.
-vorm 6-hoekig
-variaties in opstelling en kleur
-gewicht element: 33 kg
totaal gewicht 198 kg.

Afmeting totale zandbak, zoals die geleverd -Rubber
wordt:
-2,15 x 1,88 x 0,30
-3,88 x 3,88 x 0,30

Zandbergen
www.wicocomfa.nl
-verankering dmv kunststof palen die in de rand bevestigd zitten.
-vorm: vierkant
- weinig variatie in opstelling
-geen variatie in kleur
-gewicht element: NB.

Afmetingen rand
1,5 x 0,15 x 0,95

€ 190,50
€ 102,65

€ 770,€ 1540,-

Afmeting van 1 element:
1,00 x 0,15 x 0,30

€ 272,€ 408,-

-Zelf te bepalen
(max 0,30)
-Ondergrond wordt
gevormd door tegels.

(incl. levering)

-Gerecycled
Polypropyleen en
polyethyleen

Vb. Zandbak
3,00 x 3,00 x 0,95

n.v.t.

€ 250,#

NB.

€ 222,22

€ 2000,-

NB.

-Zelf te bepalen
(max 0,95)
-Ondergrond wordt
gevormd door tegels.

Gemiddelde Gemiddelde
prijs per m²
prijs
Alle zandbakken € 222,52
€ 2108,Zandbakken met # uitgezonderd € 209,95

Opmerking: De gemiddelde vierkante-meter-prijs wordt als referentie gebruikt voor het bepalen
van de verkoopprijs van het nieuwe concept. De gemiddelde zandbakprijs kan niet worden
gebruikt als referentie, omdat de afmetingen en opstellingsmogelijkheden van de zandbakken erg
verschillend zijn.

Van bijna alle zandbakken is niet bekend wat de installatiekosten zijn, deze
stonden niet vermeld. Daarom is er contact opgenomen met een aantal
bedrijven, met de vraag wat de installatiekosten van hun zandbakken zijn. De
reactie van twee bedrijven (Velopa en Lappset) hierop was dat ze de
zandbakken niet zelf installeren, maar door een lokale hovenier of
stratenmaker. Van de andere bedrijven is er geen reactie geweest. Uiteraard
hadden een aantal hoveniers of stratenmakers gebeld kunnen worden, maar

€ 1512,63

of er dan een goede indicatie van de installatiekosten van de hier gekozen
concepten naar voren was gekomen, valt te betwijfelen. Wel kan worden
vastgesteld dat de installatiekosten van de betonranden van Velopa een stuk
hoger liggen dan die van Nijha. Voor de zandbak van Nijha is namelijk maar 1
persoon nodig, terwijl er voor het plaatsen van een betonnen rand minstens
een 1 persoon in een kleine graafmachine nodig is om de elementen te tillen en
een persoon die de elementen exact stuurt.
Conclusie
Uit de tweede concurrentieanalyse is een gemiddelde prijs per vierkante meter
zandbak gerold. Deze prijs is erg relatief, want des te groter de omtrek des te
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lager de prijs, maar omdat er bij bijna alle concepten uit wordt gegaan van
afmeting die ligt rond 9 m2, is het wel vergelijkbaar. Een tweetal concepten,
aangegeven met een hekje (#), zijn niet bij het uiteindelijke gemiddelde
opgeteld, omdat deze erg afweken. Er is een uiteindelijke prijs van € 209,95 per
m2 uitgekomen, deze prijs wordt als uitgangspositie genomen voor het
zandbakconcept.
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:: Marktanalyse
Inleiding

[13]*

Het aantal zandbakken dat nu per jaar wordt verkocht, uitgaande van 9
modules per zandbak.
(modules p/j) / (modules p/zandbak) = 110 / 9 =12,2 (zandbakken per jaar)

Om een prognose te doen van het aantal zandbakkenconcepten, dat er
verkocht gaat worden, is eerst gekeken naar de huidige marktsituatie van
Nijha. Wat zijn de verkoopcijfers van de huidige zandbakrand en wat is het
marktaandeel van Nijha met haar zandbakranden.
Verkoopcijfers
Nijha verkoopt 2 zandbakken, die opgebouwd zijn uit dezelfde rubberen rand.
Met deze zandbakken heeft Nijha een marktaandeel dat ligt tussen 0,4 en 2 %.
Om een vergelijking te kunnen maken, wordt er uitgegaan van een gemiddeld
aandeel van 1,2%. In de tabel staan de modellen met hun verkoopcijfers.
MODEL
6-delig
12-delig
Totaal aantal modules

2004
8
5
108

2005
5
7
114

2006 (t/m sept.)
4
5
84

Voor het jaar 2006 wordt er van uitgegaan dat er nog twee 6-delige en één 12delige zandbak wordt verkocht, dan komt het aantal modules voor 2006 uit op
108. Gemiddeld worden er dan per jaar 110 modules verkocht. Omdat er 2
opstellingsmogelijkheden zijn is dit moeilijk te vergelijken met het nieuwe
zandbakconcept. Omdat het zandbakconcept erg variabel is qua opstelling, ga
ik uit van een standaard situatie van 9 modules per zandbakconcept. De
huidige zandbak van Nijha is ook te herleiden naar 9 modules per zandbak (9
ligt tussen 6 en 12)
Prognose verkoop zandbakconcept
Uit de hier voor genoemde aannames kan er een berekening worden gemaakt
over de verwachte verkoopaantallen van de modules van het nieuwe
zandbakconcept

Figuur 41

Doelstelling is om een marktaandeel van in eerste instantie 5% te behalen.
Dat betekent 12,2 /1,2% × 5% = 50 zandbakken per jaar, dat is 50 x 9 = 450
modules voor het eerste jaar, in Nederland.
Er zijn 4 verschillende modules, die in elk zandbakconcept een andere
verhouding kunnen hebben. Er bestaat geen standaard zandbakconcept, dus
moet er een schatting van de verhouding van de modules gemaakt worden. Na
het eerste jaar kunnen aan de hand van de verkoopaantallen, de verhouding
bijgesteld worden.
MODEL
Verhouding Aantal
Links oplopende gootmodule
1
75
Rechts oplopende gootmodule
1
75
Vlakke gootmodule
2
150
Module zonder goot
2
150
Totaal
6
450
Omdat de mogelijkheid bestaat dat er door Nijha ook geleverd kan gaan
worden aan partners in het buitenland, kunnen de verkoopaantallen hoger
komen te liggen.

42

:: Uitwerking concept

[14]*

Overgang
De overgang tussen de verschillende modules moet zonder al te
grote kieren of hoogte verschillen zijn. Naast de problemen
die kieren of hoogteverschillen kunnen veroorzaken,
doet het ook afbreuk aan het uiterlijk van
het concept.
De ideale situatie is in het
zijaanzicht hiernaast te zien, een egale helling zonder hoogte verschil of kieren
tussen de modules. In Solidworks meldt zich hier het eerste probleem, de
modules hebben namelijk een goot.

Solidworks

In het figuur hiernaast stelt de donker grijze balk de
goot voor. Op het punt waar de drie modules
bij elkaar komen, vormt de vlakke
bochtmodule (hier de rechthoek)
een obstakel in de goot. Ook de
uiteindes van de oplopende
Figuur 43
modules leveren problemen op, de goten vormen namelijk een soort
inhammen aan de onderste punt van de module. Bij plaatsing op een vlakke
module is er geen goede aansluiting. Hiervoor dient dus een oplossing gezocht
te worden.

Figuur 42

Het concept, bestaande uit een vlakke bochtmodule(1), een linksoplopende(2)
en rechtsoplopende(3) bochtmodule, is opgezet in Solidworks. Er werd al snel
duidelijk dat de koppeling van de modules en de overgang tussen de modules
problemen gingen opleveren.

Oplossingen
Als eerste is de driehoekvorm iets aangepast, zodat de goot
geen inhammen meer veroorzaakt. De modules
sluiten nu niet goed meer op elkaar aan, zoals
te zien is. Hiervoor zijn een tweetal
oplossingen voor gevonden,
namelijk;


Figuur 44

Een koppelend element
Dit element vormt als het ware een brug tussen de
modules. Naast de koppelingsfunctie, kan het
element ook dienen als verankering van
de modules.
Figuur 45
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Een vierde module
Door een extra, iets minder hoge, module (zonder goten)
toe te voegen, wordt het hoogteverschil tussen
de modules gecompenseerd. De
vierde module is eigenlijk een
afgetopte versie van
de vlakke module

zesde deel de beste mogelijkheden gaf, zo werd een vierde deel al gauw te
groot en werden de opstellingsmogelijkheden erg beperkt, een vijfde deel
zorgt voor asymmetrie, daardoor zijn er naast een cirkel geen andere sluitende
opstellingen te maken en een achtste deel boodt weinig meer dan een zesde
deel.
Figuur 46

Conclusie
Aangezien een koppelend element ook van eenzelfde goot moet worden
voorzien als de modules, moeten er minstens 3 verschillende koppelelementen
(waarschijnlijk nog meer) komen, om de variabiliteit te kunnen behouden. Het
werken met een vierde module is waarschijnlijk niet alleen praktischer, omdat
er met minder onderdelen gewerkt wordt, maar ook blijven de
opstellingsmogelijkheden behouden en is het
waarschijnlijk goedkoper.

Randbreedte
De breedte van 0,40 meter is gekozen zodat er
voldoende ruimte is voor alle elementen in de rand.
Ten eerste is de rand in het midden breed genoeg om
in de rand te liggen (bron: ergonomieboek) en om er
zandtaartjes in te maken. De gootjes hebben een
radius van 7 centimeter, net iets groter dan de radius
van een tennisbal, zo kunnen er veel verschillende
Figuur 48
ballen in de rand gebruikt worden. De randen hebben een breedte van 6
centimeter, om zo als balanceerbalk te fungeren en deze breedte is ideaal
geschikt voor kinderen, om zich met hun handen aan af te zetten.

Vorm en afmeting
Randhoogte
Het zandbakconcept moet in zijn kleinste
opstelling genoeg speelruimte bieden aan de
kinderen en mag niet te groot worden zodat de
modules onhandelbaar worden. In vergelijking met
de zandbakken uit de tweede concurrentieanalyse
komt de afmeting van om en nabij de 3 bij 3 meter het
meest voor. Daarom is gekozen om in een ronde
opstelling uit te gaan van een buitendiameter van 3,40
meter en binnendiameter van 2,60 meter, dat betekent
dus dat de rand een breedte heeft van 40 centimeter. De
modules blijven zo nog handelbaar en kunnen als het moet
door één persoon gedragen worden.

Figuur 47

De cirkelvormige modules beslaan een zesde deel van een cirkel, hiervoor is
niet bewust gekozen, maar de vorm is eigenlijk ontstaan in ontwerpproces. Er
had natuurlijk gekozen kunnen worden voor een vierde, vijfde of achtste deel
van een cirkel. Uiteraard is hiernaar gekeken, maar snel bleek dat met een

De hoogte van de drie modules met goot is 35 centimeter en de module
zonder goot heeft een hoogte van 24,9 centimeter, dit heeft een aantal
redenen. De eerste reden heeft met de valhoogte te maken, als er twee
modules gestapeld zijn, blijft deze onder 60 centimeter en hoeft er geen
valdempende ondergrond geplaatst te worden. (Bijlage: WAS) Tevens biedt
deze hoogte een goede zitplaats voor
leerkrachten. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen
een opstaphoogte halen van 40 centimeter
en kunnen dus zo gemakkelijk op de rand
stappen (bron: ergonomieboek). Een andere
reden is dat met twee gestapelde modules
de adviesdiepte van 50 centimeter bereikt
kan worden.

Figuur 49
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Opstellingen
Het zandbakconcept heeft veel opstellingsmogelijkheden, zo kunnen er allerlei
gesloten vormen gemaakt worden, maar is het ook mogelijk om half open
zandbakken te creëren. Het concept dient niet alleen als een zandbak, maar
kan ook een los speelelement vormen op een zandspeelplek. mee worden
gemaakt. Naast alle losse opstellingen, kan het concept ook tegen een
(school) muur worden aangebouwd.

Naast deze bovenaanzichten zijn er ook schaalmodellen gemaakt van de
modules om zo veel mogelijk opstellingsvormen naar voren te krijgen, een
selectie hiervan is te zien in de bijlage (pag. 19)
Koppeling en verankering
De modules moeten onderling op een degelijke manier aan elkaar gekoppeld
worden, maar ook op een stevige manier aan de grond verankerd worden. In
de conceptkeuze is gezegd dat het concept ook uitbreidingsmogelijkheden
moet hebben. Deze uitbreidingen moeten op een eenvoudige manier
bevestigd kunnen worden aan het concept. Ook wordt er in de conceptkeuze
de honden en katten probleem aangehaald, in het concept kunnen afwerende
geurkorrels of –tabletten geplaatst worden. Het koppelende element kan daar
één oplossing voor vormen.
Koppeling
De modules kunnen op verschillende manieren aan elkaar gekoppeld worden.
Dit kan onder andere op de volgende manieren
1. In elkaar passende stukken
Elke module heeft een ‘mannetje’ en een ‘vrouwtje’. Door deze in
elkaar te schuiven worden ze aan elkaar gekoppeld
2. Vastbouten
Aan beide kanten worden 2 platen geplaats en die worden door lange
bouten, die door de modules gaan, aan elkaar vastgezet
3. Klemmende schijven
Twee schijven met een opstaande rand vallen in een uitsparing aan de
zijkant van de modules. Door middel van een centrale bout worden de
schijven tegen elkaar aan getrokken en worden de modules aan elkaar
vastgezet.

Figuur 50

De eerste manier zal drastisch de
opstellingsmogelijkheden gaan beperken,
aangezien de oplopende modules alleen in
dezelfde richting aan elkaar worden gezet.
Bij de tweede en derde manier zal er
gekeken moeten worden of het plaats kan

Figuur 51
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bieden aan de extra mogelijkheden. Daarom zal dit eerst belicht moeten
worden.

honden en katten, zonder dat er een afdekking nodig is, dat ten koste zou
gaan aan de grote variabiliteit van het concept.

Extra mogelijkheden

Deze geurkorrels of –tabletten moeten op een eenvoudige manier in het
concept geplaatst kunnen worden, maar mogen niet toegankelijk zijn voor de
kinderen. De geurmiddelen moeten natuurlijk wel hun geur kunnen
verspreiden.

Het is belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben welke extra mogelijkheden
in het koppelende element worden opgenomen. Daarom hieronder een
opsomming

Plaats voor een parasol

Plaats voor geurkorrels of –tabletten

Plaats voor een paal. (aan deze paal kunnen onder andere
uitbreidingen worden bevestigd, )

Bevorderen dat het zand in de zandbak blijft.
Plaats voor een parasol.
Een parasol kan natuurlijk in het zand gestoken worden of in een parasolvoet
geplaatst. Maar beide methoden kunnen een obstakel vormen, de parasolvoet
is een struikelobject en in het zand kan de parasol snel omvallen. Daarom is het
handig dat er een plaats is voor een parasol in de rand. Deze biedt namelijk
voldoende stevigheid en staat altijd op de juiste plaats.
Om een parasol te kunnen plaatsen moet er dus een gat in het concept komen.
Omdat een parasol niet het hele jaar door gebruikt wordt, moet het gat ook
weer afsluitbaar zijn, zodat het niet gevuld kan worden met zand. De diameter
van een parasolpaal kan erg variëren, een kleine parasolpaal heeft een
diameter van hooguit 5 cm terwijl echte grote parasols een diameter van 15
centimeter kunnen hebben. Een gat in de rand van 10 centimeter is genoeg,
omdat er op schoolpleinen hooguit gebruik gemaakt wordt van ‘kleine’
mammoetparasols, die een diameter van rond de 8 a 9 centimeter hebben.
Plaats voor geurkorrels of –tabletten
Zoals in de analysefase uitvoerig is beschreven, heeft het gebruik van
geurkorrels of –tabletten een hond- en katafwerende werking. Het
zandbakconcept kan door deze middelen dus beschermd worden tegen

Plaats voor een paal
Omdat er is gezegd dat er later eventueel uitbreidingsmogelijkheden of extra
speelmogelijkheden aan het concept kunnen worden bevestigd, moet er wel
een punt zijn waar dat kan. Een paal in de rand van het concept kan hier een
oplossing voor bieden. Naast dat de paal zelf als speelobject kan gaan dienen,
kan het gebruikt worden als bevestiging voor nieuwe of bestaande
speelelementen. De paal kan dan gelijk gebruikt worden als verankering.
Bevorderen dat het zand in de zandbak blijft
De goten in de modules zorgen er al grotendeels voor dat het zand (bij het
bouwen van onder andere zandtaartjes) niet buiten de zandbak beland. Toch
kan een extra stimulans er voor zorgen dat het zand weer in de zandbak terug
komt. Natuurlijk kunnen er in de opstaande rand aan de ‘binnenkant’
inkepingen worden gemaakt, zodat het zand weer in de zandbak beland.
Echter, de ‘binnenkant’ kan ook de buitenkant vormen, er moet dus gezocht
worden naar een flexibel systeem, dat ongeacht de opstelling, het zand altijd
in het concept beland. De oplossing zou dus gezocht moeten worden aan de
kopse kanten van de modules, bij de koppeling.
Verankering
Het koppelende element is tevens ook de verankering van het modules. De
verankering aan de grond kan geschieden op verschillende manieren
 Verankeren met grondschroeven
Een grondschroef wordt, zoals het woord ook al zegt, de grond in
geschroefd.
 Verankeren met betonpoeren
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Een paal met onderaan een betonnen element. Het beton kan voor
die tijd aangebracht worden of tijdens het plaatsen kan de paal in
beton gegoten worden
Verankeren met pinnen
Een grote spijker wordt door een opening in het concept in de grond
geslagen. Dit gebeurd bij de huidige zandbakken van Nijha

Alleen wanneer er hoger dan 2 a 3 modules gestapeld gaat worden, kunnen de
pinnen geen goede stevigheid meer bieden. Verankeren met betonpoeren
heeft dan de voorkeur. Om de installatiekosten als nog te beperken, worden
de poeren ter plekke gegoten. In combinatie met een paal moet er in ieder
geval uitgegaan worden van verankering door middel van betonpoeren.
Grondschroeven zijn duurder dan pinnen en bieden voor de rest geen extra
voordelen, dus daarom wordt deze optie uitgesloten.

De verankering met pinnen heeft de eerste optie, deze zijn namelijk goedkoop
en passen perfect binnen de eis om de installatiekosten beperkt te houden.
Het koppelende element
Nu bekend is welke functies het koppelende element moet bevatten, kan er
begonnen worden met het uiteindelijke ontwerp er van. Voor de geurtabletten
en om ervoor te zorgen dat het zand terug in de zandbak beland, zal er een
ruimte moeten komen aan de kopse kanten van de modules, die plaats biedt
hiervoor. Om te bevorderen dat het zand weer in de zandbak belandt, wordt
er een schuine plaat geplaats. Het zand dat aan de bovenkant door de
uitsparingen valt komt nu dus van zelf terug in de zandbak, ongeacht hoe de
module geplaats is. Aan de andere kant is een ruimte ontstaan om eventuele
geurtabletten of –korrels te plaatsen. Al dient deze ruimte wel afgeschermd te
worden voor de kinderen, zodat ze niet bij deze tabletten of korrels kunnen
komen.

Figuur 53

Nu moet er nog gedacht worden aan de plaatsing van een parasol en een paal,
de halfronde uitsparing biedt hier al ruimte voor. Natuurlijk hoeft niet elk
koppelingspunt te worden voorzien van een parasol of een paal, dus moet er
met de schuine plaat gevarieerd kunnen worden. Er zullen dus minimaal 2
soorten schuine platen zijn, één met gat en één zonder gat. Ondanks dat de
paal door de grote halfronde uitsparing gaat, kan het zand toch nog uit de
goot door de kleine uitsparingen. De paal kan nu gelijk dienen als verankering
met de grond, eventueel zou de paal in beton gegoten moeten worden.

Figuur 52
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Technische uitwerking
De uiteindelijke koppeling is op de
hiernaast weergegeven. Hier zijn
duidelijk alle elementen aangegeven
die in de koppeling plaats hebben.
Allereerst is er de paal die in eerste
instantie dient als verankering, maar
ook kan worden doorgetrokken om
dan te dienen als parasolhouder of
eventuele uitbreidingspaal. De paal
kan, nadat er met een grondboor een
gat is gemaakt, gewoon in de grond
geschoven worden. Eerder werd ook
nog het gebruik van verankerpinnen
genoemd, dit is uiteindelijk komen te
vervallen, omdat er anders met twee
systemen wordt gewerkt. De schuine
zandafvoerplaat (gezette plaat) wordt
permanent bevestigd aan deze paal,
zodat bij het plaatsen gelijk
de goede hoogte wordt
bereikt, omdat de uiteindes
van de gezette plaat gelijk
zijn met de onderkant van
de module. Boven de plaat
zit een rooster (cq.
zandzeef), dit is niet alleen
gedaan om een extra
speelelement toe te
voegen, maar ook om te
voorkomen dat kinderen
met hun handjes ‘vast’
komen te zitten in deze
gaten. Ook dient het
rooster als extra

Figuur 54
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onderlinge bevestiging van de modules. Zoals te zien is in de figuur zijn aan
beide kanten platen aangebracht, die door middel van een boutverbinding aan
de schuine plaat en het rooster worden bevestigd, ze klemmen als het ware de
modules in. De platen zijn er met een gat, om te dienen als onderdeel van de
zandafvoer en met afsluitklep om geurtabletten te herbergen, en zonder gat.
De hoogte van de klemplaten wordt bepaald door het aantal gestapelde
elementen. De rode klep kan met een sleutel geopend worden en biedt plaats
aan geurtabletten en geurkorrels en eventueel kunnen er ook geurvloeistoffen
in geplaats worden. Het uitgelaserde Nijha logo zorgt ervoor dat de geur zich
verspreiden kan, daarnaast wordt duidelijk de naam van de fabrikant getoond.
Er kan eventueel aangedacht worden om het Nijha logo te vervangen door het
logo van de school
Aangepaste modules
Ook de modules zijn aangepast op het koppelsysteem. Er zijn aan de uiteindes
verscheidene uitsparingen gemaakt om plaats te kunnen bieden aan de
diverse elementen. Daarnaast hebben de oplopende modules nog een kleine
verandering ondergaan, de uiteindes lopen namelijk horizontal. Ten eerste is
dit gedaan om de zoveel mogelijk ruimte te creëren voor de koppeling.
Daarnaast verloopt de overgang van de modules veel soepeler en oogt de hele
opstelling speelser. Hieronder zijn de verschillende modules opgesteld;
Stapelmodule (1), normale module met goot (2), linksoplopende module (3),
rechtsoplopende module (4)

Stapelbaarheid
Naast dat de modules onderling goed gekoppeld
kunnen worden, moeten ze ook gestapeld goed
bevestigd kunnen worden. Er wordt hier eerst
uitgegaan van 2 elementen die op
elkaar gestapeld worden, maar 3 of
meer modules is ook mogelijk. Er
zijn twee uitgangsposities, namelijk
het koppelen van een module met
goot aan een stapelmodule en
oplopende module én het
koppelen van een stapelmodule en
module met goot aan een andere
Figuur 56
stapelmodule en module met goot.
De eerste uitgangspositie is eigenlijk niets anders dan het onderling koppelen
van twee gootmodules. In de bovenstaande figuur is te zien dat het rooster
ervoor zorgt dat de oplopende module wordt vastgezet aan de andere
modules.
Bij de andere uitgangspositie zijn er
slechts kleine verandering aan het
koppelende element ten opzichte van
de hier bovenstaande figuur. De paal
en de klemplaten zijn met 25
centimeter verlengd en er is een
gezette plaat (groen in de afbeelding)
in het midden bij gekomen, om de
stapelmodules aan elkaar en de paal
vast te zetten.
Wanneer er dus meerdere modules op
elkaar worden gestapeld, komen er
meer gezette platen in het midden en
worden de paal en klemplaten
verlengd.
Figuur 57

Figuur 55
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Speeldekje
Het speeldekje gaat ook deel uit maken van het concept. Het biedt een groot
aantal speelaanleidingen en kan als extra toevoeging bij het concept worden
verkocht. De speelmogelijkheden op een rijtje
 Zand vervoeren
Op het dekje kan zand geplaatst worden, door het dekje over de rand
te schuiven, kan het zand vervoerd worden.
 Egaliseren en sporen achterlaten
Het dekje kan het zand in de rand egaliseren, waardoor er een gladde
laag zand ontstaat. Het handvat in het speeldekje kan gebruikt
worden om sporen achter te laten. Zo is er een soort zandtekentafel
gecreëerd.
 Balanceren
Het dekje kan los gebruikt worden als een balanswip, dit biedt een
uitdaging voor de wat oudere kinderen.
 Glijden
Het dekje kan gebruikt worden om van de rand te glijden. Dit spreekt
de wat oudere kinderen aan, die van meer uitdaging houden.

schoolpleinen nog te vinden zijn. Er zullen dus ook niet zo vaak nieuwe
zandbakranden ontworpen worden. Maar, met het oog op de toekomst kun je
wel denken aan uitbreidingsmogelijkheden. De ontwerpers van Nijha kunnen
dan bij het basisconcept, nieuwe speelelementen ontwerpen. Zo kun je het
product up-to-date houden. En scholen zullen, vanwege hun krappe budget,
speeltoestellen, waaronder de zandbak, pas vervangen als het echt nodig is.
Wanneer ze dus een zandbak hebben die in prima staat is, zullen ze niet zo snel
beslissen om deze te laten vervangen voor een nieuw type. Wanneer er echter
uitbreidingsmogelijkheden zijn aan deze zandbak, kan een school beslissen
een kleine uitbreiding te doen aan de zandbak.
Bij het concept kunnen uitbreidingen worden gedaan door middel van een
paal, die in de rand zit, zoals hiervoor uitvoerig is beschreven. Deze
uitbreidingen kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Hieronder
staan een aantal eigen ideeën nog verder uitgewerkt, maar ook is gekeken
naar de huidige speeltoestelselectie van Nijha, hoe deze plaats kunnen hebben
in het concept.
Ontworpen speeltoestellen
Er zijn een aantal uitbreidingen speciaal voor het zandbakconcept ontworpen.
De uitbreidingen zijn er om de interactie met het schoolplein te vergroten. De
onderstaande toestellen zijn technisch niet echt uitgewerkt, omdat het hier
gaat om mogelijke toevoegingen
Wip- en graafpaal

Figuur 58

Uitbreidingsmogelijkheden
Een zandbakrand is een product dat op schoolpleinen niet vaak vervangen
wordt – kijk maar naar de oude betonnen zandbakranden die op veel

Figuur 59
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Zoals de naam al aangeeft kan er met dit speeltoestel gegraven en gewipt
worden, maar daarnaast kan het toestel ook nog gebruikt worden om zand te
laden. Het frame op de paal, waar een zwarte plaat en twee graafbakken aan
zijn bevestigd, kan draaien en op en neer bewegen. Om te kunnen graven met
het toestel, moet eerst het frame in juiste positie worden gebracht, vervolgens
kan met het wiel aan de zijkant een graafbak bediend worden. Vervolgens kan
het toestel gedraaid worden om zand ergens anders te kiepen, maar ook kan
de gele bak weer omhoog gedraaid worden met het wiel, om het zand
vervolgens op de zwarte plaat te deponeren. Door het frame in verticale
richting te bewegen kan het zand gelost worden. De graafbakken vormen
gedraaid een zitje om te kunnen wippen met zijn tweeën. Om het veiliger te
maken zou er eigenlijk een extra
stang voor houvast bevestigd
moeten worden.

Overkapping
Een overkapping was in
eerste instantie geen
optie, maar misschien is
er toch behoefte aan en
kan het toch goedkoop
gefabriceerd worden.
Ook zouden er aan deze
overkapping
uitbreidingen
aangebracht kunnen
worden.
Speeltoestellen uit de
‘Nijha’ collectie

Zandkatrol
De functie van de zandkatrol is
het verplaatsen van zand over de
modules of tussen de modules.
Als gebleken uit het
vooronderzoek kunnen kinderen
uren zoet met het verplaatsen
van zand. Aan de palen van de
zandkatrol zouden eventueel nog
uitbreidingen gemaakt kunnen
worden, zoals zeefjes en
trechters.

Er zijn een tweetal
Figuur 61
toestellen uit de Nijha
collectie, die gekoppeld zouden kunnen worden aan het zandbakconcept. Dat
zijn de speelpanelen ‘Mike’ en ‘Timo’, qua leeftijdsgroep passen ze perfect bij
het zandbakconcept. Door de koppeling aan een ander speeltoestel ontstaat
er een nog grotere interactie met het schoolplein.
Toekomstige uitbreidingen.
Bij toekomstige uitbreidingen kan
eigenlijk aan alles gedacht worden. Er
kan gedacht worden aan een paal
waaraan allerlei zeefjes, schepjes en
emmertjes aan vast zitten, maar ook
aan trechter waar zand in kan, of een
schoepenrad. En misschien een
uitrolbare overkapping om
beschutting te kunnen bieden tegen
zon en regen.
Figuur 60

Figuur 62
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Andere toepassingen
Naast dat het concept gaat functioneren als zandbakconcept is er ook gedacht
aan eventuele andere toepassingen. Hierbij kan gedacht worden aan:






Zand- en water speelelement voor bij zwembaden
Bij steeds meer zwembaden zie je een speciaal speelgebied voor zanden waterspel voor kinderen ontstaan. De vorm van de rand is ideaal
geschikt voor dit zand- en waterspel.
Klimwand
De elementen kunnen gestapeld worden en door toevoeging van
klimblokken een kleine klimwand vormen. Het kan onderdeel worden
van de zandbak, aan de andere zijde kunnen dan zandspeelelementen worden geplaatst
Pannacourt
Panna, straatvoetbal binnen een met hekken afgezet gebied, is op dit
moment erg populair. Als er rechte elementen zouden worden
toegevoegd, dan zou het ook als pannacourt kunnen worden
gebruikt.

Zandbak configurator
In de huidige tijd is het voor scholen veel handiger om hun zandbak op internet
uit te kiezen. Nijha kan de mogelijkheid bieden om, door middel van een
zandbak configurator, een school zelf hun zandbak samen te stellen. In deze
configurator zou je dan een platte grond van het schoolplein kunnen
opstellen, hierin kunnen vervolgens de modules geplaatst worden. De
configurator rekent de prijs uit van de gecreëerde opstelling en de klant kan
dan beslissen om het te bestellen. Eventueel zou nog gedacht kunnen worden
om de identiteit van de school aan het concept te kunnen koppelen. Zo zou
het logo van de school, voor een meerprijs, uit de klemplaten of afdekklepjes
gelaserd worden.

Figuur 63
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:: Productie
Inleiding

[15]*

Het zandbakconcept zal uiteindelijk misschien in productie worden genomen.
Zoals bij het hoofdstuk marktanalyse is beschreven wordt er uitgegaan van 50
zandbakconcepten per jaar. Er wordt aangenomen dat een standaard concept
uit 9 modules bestaat. Er zullen in totaal voor het eerste jaar dus 450 modules
geproduceerd worden. De verhouding van de stapelmodule, normale,
linksoplopende en rechtsoplopende module is respectievelijk; 2:2:1:1
(150:150:75:75) Hieronder wordt van ieder onderdeel kort beschreven hoe het
gefabriceerd wordt en waarom voor die methode is gekozen
Modules
De modules zijn erg volumineus, maar moeten wel lichtgewicht zijn. En omdat
de modules in de openbare ruimte wordt geplaats, moeten ze ook
vandalismebestendig zijn, dus onder andere vuurdovend en krasvast. De
mogelijke productietechnieken worden door deze eisen al redelijk beperkt.
Vooral de grootte van de modules zorgt er voor dat er een tweetal geschikte
technieken overblijven.




Rotatiegieten
Met rotatie gieten kunnen vrij grote holle kunststof producten
worden gemaakt, de dikte van de wanden is hierbij niet goed te
sturen. De productiemethode wordt gebruikt voor kleine tot
middelgrote productieseries en is dus geschikt voor de productie van
de modules. Kunststoffen die gebruikt worden zijn Polyethyleen (PE)
en Polypropyleen (PP), deze kunnen door een toevoeging
brandwerend gemaakt worden, maar het smeltpunt ligt tussen de 125
en 128 ˚ Celsius.
EPS met coating
Dit is een vrij nieuwe techniek die nog niet veel in Nederland wordt
toegepast. De basis van het product wordt gevormd door een EPSvorm (piepschuim), waar een Polyurethaan (PU) coating overheen

wordt gespoten. De vorm van het product kan op verschillende
manieren worden verkregen. Uit een blok EPS kan het product
worden gefreesd of gesneden door middel van hotwirecutting. Deze
methode is voor kleine tot middelgrote productieaantallen. Maar een
mal kan ook worden vol geschuimd met EPS, deze methode is vooral
voor grote productieseries en wordt ook toegepast bij het
produceren van beschermend verpakkingsmateriaal voor onder
andere elektronica. EPS is een erg goedkoop materiaal (het bestaat
maar liefst voor 98% uit lucht) dat zijn toepassing vaak vind in
verpakkingen en isolatiemateriaal.
De PU-coating is een twee componenten coating, de hardheid van
het product wordt bepaald door de verhouding van deze
componenten, zo kan de brandwerende coating rubberachtig zijn,
maar ook erg hard. De dikte van de coating is overigens niet goed te
bepalen.
Voorkeur
Beide technieken bieden voordelen en nadelen. Zo moet er bij rotatiegieten
geïnvesteerd worden in een matrijs en worden de producten hol. Bij de andere
productiemethode hoeft dit niet het geval te zijn, maar moet er wel rekening
worden gehouden dat bij het frasen of hotwirecutting het EPS-blok moet
worden opgespannen, dit is arbeidsintensief. Rotatiegieten is een stuk
nauwkeuriger dan EPS met PU-coating, maar nauwkeurigheid is niet echt een
vereiste. De doorslag geeft waarschijnlijk het materiaal zelf, PU
(thermoharder), is taaier en heeft een betere vuurbestendigheid dan PE of PP
(thermoplast). Aangezien de modules in de openbare ruimte worden geplaatst
gaat de voorkeur in eerste instantie uit naar de productiemethode EPS met
PU-coating. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de productiekosten
van de modules en worden beide technieken nog een keer belicht.
Koppelende element
Het koppelende element wordt grotendeels bij Nijha geproduceerd en
geassembleerd.
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Verankerpaal
Een gewalste stalen buis met een doorsnee van 90 millimeter. Bij Nijha wordt
de paal op de gewenste lengte gezaagd en wordt er de gezette plaat opgelast.
Hierna wordt de paal, inclusief gezette plaat, gepoedercoat. Er is gekozen voor
deze buis, omdat deze standaard aangeleverd kan worden en dus de
goedkoopste oplossing is.
Klemplaten
De klemplaten worden gemaakt van 3 millimeter plaatstaal, aangezien de
vorm van de klemplaten niet standaard is wordt er gekozen om ze uit het
plaatstaal te lasersnijden. De klemplaten worden bij Nijha kant-en-klaar
(inclusief alle gaten) afgeleverd, waarna ze alleen nog maar gepoedercoat
moeten worden. Lasersnijden is ver uit de goedkoopste oplossing en deze
techniek wordt dan ook regelmatig door Nijha gebruikt. Eventueel moeten er
aan de klemplaten bevestigingsflappen worden geplaatst, dit om de afdekklep
te kunnen bevestigen.
Gezette plaat
Deze plaat wordt ook gelaserd uit 3 millimeter dik plaatstaal, hierna word het
in een zetbank in de juiste stand gezet en aan de juiste verankerpaal gelast,
hierna wordt het geheel gepoedercoat.
Rooster
Het rooster wordt evenals de klemplaat en gezette plaat gelaserd uit 3
millimeter dik plaatstaal. Hier na wordt het rooster in zetbank de goede vorm
gezet. Ook aan het rooster worden aan één kant bouten gelast. Hierna wordt
ook het rooster gepoedercoat.

Assemblage
Bij Nijha worden zoveel mogelijk onderdelen geassembleerd, dit scheelt
installatie kosten, omdat in een werkplaats sneller gehandeld kan worden
omdat alle beschikbare werktuigen voor handen zijn.
Als er een zandbak besteld is, wordt er gekeken wat de opstelling is en aan de
hand van deze gegevens worden onderdelen vast gezet aan de modules. Zo
kan aan één kant van de module de klemplaten en rooster vastgezet worden.
Op locatie hoeft dan slecht de verankerpalen in de grondgezet en de modules
er overheen geschoven, waarna slechts een aantal bouten moeten worden
vastgedraaid. (voorbeeld zie figuur 57)
Installatie
Het concept wordt geplaatst op de bestaande tegelvloer van een schoolplein,
er hoeft dus geen gat gegraven te worden, iets dat bij het overgrote deel van
de bestaande zandbakken wel het geval is. Het plaatsen van het zandbak
begint met het positioneren van de zandbak op het schoolplein. De modules
worden uitgelegd en de plaatsen waar de verankerpalen komen worden
gemarkeerd. De modules worden weer weggenomen en de gemarkeerde
stoeptegels worden er uitgehaald. Op deze plaatsen worden de gaten van
ongeveer 50 centimeter diepte gegraven of geboord, hierin worden de
verankerpalen geplaatst en ingegoten met beton. Hierna worden de modules
over de palen geschoven en eventueel nog iets bijgesteld. Op het laatst
worden de modules vast gebout; de installatie kan door één persoon
gebeuren.
Onderhoud

Afdekklep
De afdekklep is een uitgesneden restant van de klemplaat. Deze dient bij Nijha
nog te voorzien worden van twee bevestigingsflappen en een driehoeksslot
Uiteraard wordt het geheel (zonder driehoeksslot) nog gepoedercoat
Bouten en moeren
De bouten en moeren die gebruikt worden zijn van RVS, deze worden
aangeleverd.

In principe wordt ervan uitgegaan dat het concept onderhoudsvrij is. Er zitten
in de basisopstelling geen onderdelen die onderhouden of regelmatig
gecontroleerd moeten worden. Wel is er gedacht om het vervangen van zand
zo eenvoudig mogelijk te houden. Dit betekent dat de modules uitneembaar
zijn, waardoor het makkelijker is het zand uit de zandbak te vegen.
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:: Kostenanalyse

[16]*

Prijsindicatie
Om te bepalen hoeveel een module mag gaan kosten, om concurrerend te
kunnen zijn, wordt er een prijsindicatie van de module uitgerekend.
Uit de tweede concurrentieanalyse komt een gemiddelde vierkante meter
verkoopprijs naar voren van €209,95. Omdat deze prijs omgezet moet worden
naar de verkoopprijs per module, moet er eerst een standaard opstelling
bepaald worden. Met 6 modules is het al mogelijk om een ronde opstelling te
maken en deze opstelling is dan al te vergelijken met andere zandbakken.
Maar omdat dit concept op de tegels wordt geplaats en er toch (gedeeltelijk)
een maximale zanddiepte van 50 cm bereikt moet kunnen worden, is gekozen
om voor de standaard opstelling 9 modules te gebruiken. Hierbij moet wel
worden meegerekend dat er 6 koppelende elementen nodig zijn. De
gemiddelde oppervlakte van deze opstelling is 9m2 (diameter van 3,4 meter)
dus dan volgt:
9 x €209,95 = € 1889,55

(verkoopprijs voor het voorgestelde concept)

€ 1889,55 /9 = € 209,95

(de verkoopprijs voor 1 element en 2/3
koppelend element)

De kostprijs die Nijha hanteert is 60% van de verkoopprijs.
0,6 x 209,95 = € 125,97

(de kostprijsprijs voor 1 element en 2/3
koppelend element)

Om uitsluitend de kostprijs van één module te krijgen, moet eerst de kostprijs
van het koppelende element bepaald worden. Aangezien Nijha veel ervaring
heeft met de productie van metalen onderdelen, kan er een vrij nauwkeurige
berekening worden gemaakt. De gegevens zijn gebaseerd op onderdelen die
eerder op gelijke wijze zijn geproduceerd.

Onderdeel






Paal Ø90 mm
Rooster
Klemplaat
Gezette plaat
Bout en moer

Prijs per eenheid

Aantal/lengte

Prijs

€ 9,- p/m
€ 14,€ 5,- p/st
€ 10,- p/st
€ 1,- p/set

0,85 m
1 stuk
2 stuks
1 stuk
4 stuks

€ 7,65
€ 15,-

Totaal

€ 10,€ 10,€4
-------------€ 45,65

De onderdelen worden allemaal ingekocht en bij Nijha bewerkt en gemoffeld,
er moeten dus nog loonkosten en bewerkingskosten worden berekend.
Voor het samenstellen van een koppelend element is 15 minuten nodig, dit bij
een uurloon van € 20,- per uur, maken de loonkosten € 5,- per element. De
bewerkingskosten wordt geschat op € 5 euro per element. De totale kosten
per koppelend element komen dan uit op € 55,65
De kostprijs van de module wordt dan bepaald op:
€ 125,97 – 2/3 x € 55,65 = € 88,87
Moduleprijs
De bovenstaande kostprijs wordt dus als richtlijn gebruikt voor de te
produceren modules. Nu zal er gezocht moeten worden naar een bedrijf dat
de modules tegen de bovenstaande kostprijs kan produceren. Omdat de
voorkeur uitgaat naar de productietechniek met basis van EPS met PU-coating,
is er contact opgenomen met een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Het
bedrijf Foam Inventions* heeft een berekening gemaakt wat het produceren
van de elementen gaat kosten. De vorm wordt uit een EPS-blok gefreesd en
daarna handmatig nabewerkt (bijschuren) en gespoten. Er is uitgegaan van
een productieaantal van 50 modules van één soort. De kosten voor één
module zijn dan € 350,Deze kostprijs ligt ver boven de gestelde kostprijs van € 88,87. Het komt vooral
door toegepaste productiemethode en het handmatig nabewerken dat de
kosten per module zo hoog zijn. Het bedrijf gaat verder onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om de modules goedkoper te kunnen produceren.

* zie bijlage voor meer informatie
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In de tussentijd is er ook contact opgenomen met een aantal andere bedrijven,
die actieve zijn in deze tak. Het bedrijf HSV uit Ede, dat onder andere
verpakkingen van EPS maakt, heeft een berekening gemaakt voor het
produceren van de EPS modules door middel van het vol schuimen van een
matrijs. Omdat ze geen PU-coating konden leveren is er contact opgenomen
met twee andere bedrijven, die spuitbaar Polyurea leveren. De bedrijven
Wisent en MB International leveren een PU met dezelfde eigenschappen als
die van Foam Inventions. Hieronder een korte berekening dat de prijs van de
modules in ieder geval ruim onder de € 350,- kan komen te liggen.
HSV
Er zijn tarieven gegeven voor verschillende dichtheden EPS, bij de berekening
is uitgegaan van de relatief goedkope dichtheid van 30 gram per liter. Dit is
voldoende voor de module aangezien de bescherming komt van de PUcoating. Aan de hand van technische tekeningen heeft HSV het volgende
berekend.
Afname 1 module:
€ 225,00 per stuk
Afname 100 modules:
€ 42,00 per stuk
Afname 500 modules:
€ 30,00 per stuk.
Afname 10000 modules:
€ 25,00 per stuk.
Wisent
Wisent is onder andere leverancier van EPS bewerking machines (frasen en
hotwirecutting), maar ze kunnen ook PU coatings en een spuitsysteem leveren
(fig.64). Ze richten zich vooral op kleine en middelgrote bedrijven.
Dit zijn de prijzen die ze hanteren.
Spray Gun compleet
€ 955,00
1512X PU 7,25 kg
€ 119,00
1512X PU 36.25 kg
€ 510,00
MB International
MB International levert complete spuitinstallaties, maar ook hetzelfde
spuitsysteem als Wisent. MB international richt zich vooral op middelgrote tot
grote bedrijven.
Spray installatie
€ 12.000
Spray Gun
€ 700,PU coating 400 kilo
€ 7,50

(verhouding 200 : 200 zowel bruikbaar voor de installatie als de
spray gun)
Er is nogal een groot verschil van prijs tussen de PU-coating van Wisent en MB
international, dit verschil is echter niet verklaarbaar. Bij de onderstaande
berekening wordt er van uitgegaan dat de systemen worden aangeschaft door
Nijha en dat de EPS-modules bij Nijha van een coating worden voorzien. Dit om
te laten zien dat de productiekosten lager kunnen zijn dan Foam Inventions
aan geeft.
Berekening
Met de bovenstaande gegevens en het gegeven dat voor 1mm dikte bij een
oppervlak 1 m2 1 kilo PU-coating nodig is, kunnen de kosten voor de elementen
berekend worden. Er wordt uitgegaan van 450 modules per jaar, voor de
kostprijs van EPS modules wordt uitgegaan van de prijs per stuk bij afname van
100 modules, dus € 42,De module heeft een gemiddeld oppervlak van ongeveer 2,5 m² en krijgt een
coatingdikte van 3 mm, dit betekend dus dat er voor 1 module 7,5 kg coating
nodig is.
HSV + Wisent
EPS module
Kosten Spray gun per product
Kosten PU-coating per product
Arbeidsloon

€ 955 / 450
€ 510 / 36,25 x 7,5
45 min á € 20,Totaal

= € 42,= € 2,12
= € 105,50
= € 15,€ 164,62

HSV + MB International
Spuitinstallatie (beter resultaat, sneller werken en langere levensduur)
EPS module
= € 42,Kosten spuitinstallatie per product €12000 / 450
= € 30
Kosten PU-coating per product
7,50 / 400 x 7,50
= € 0,14
Arbeidsloon
10 min á € 20,= € 3,33
Totaal
€ 75,47
Spray gun
EPS module
= € 42,Kosten Spray gun per product
€ 700,- / 450
= € 1,75
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Kosten PU-coating per product
Arbeidsloon

€ 7,50 / 450 x 7,5
45 min á € 20,Totaal

= € 0,13
= € 15,€ 58,88

De berekende prijzen zijn vrij relatief, er is namelijk uitgegaan voor productie
van een jaar. Maar, een spuitinstallatie zal misschien wel 15 jaar mee gaan,
terwijl een spraygun bij intensief gebruik misschien een jaar mee gaat. Deze
vergelijking is er vooral om te laten zien dat deze productie methode niet zo
duur hoef te zijn, als Foam Inventions berekend heeft.
Rotatiegieten
Omdat het rotatiegieten nog niet helemaal is afgeschreven, heeft een collega
onderzocht wat de kostprijs van een module wordt, om het met deze
productiemethode te vervaardigen. Hierbij is ook uitgegaan van 50 modules
van één soort. De kostprijs kwam hierbij uit op ongeveer € 100,- per module. De
investering in de mal ligt hierbij rond de € 6000 euro, dus naarmate er meer
modules worden besteld des te goedkoper het wordt.
Uiteindelijke productiekeuze
De uiteindelijk gekozen productie methode zal de EPS met PU-coating worden.
De EPS-modules worden gemaakt door matrijzen vol te schuimen, er zal dus
een éénmalige investering gedaan moeten worden in een tweetal matrijzen.
Aangezien de onderkant van alle modules vlak is, kunnen deze tegen elkaar
aan worden gelegd. Uit de matrijs komt dan een product, dat later door middel
van hotwirecutting door midden gesneden moet worden. De investering in
een matrijs voor EPS schuimen zal over het algemeen lager zijn dan van het
rotatiegieten, aangezien de matrijs niet onder grote druk of hitte komt te
staan.
De productieperiode van een zandbakrand zal behoorlijk lang zijn. Kijk maar
eens hoelang de betonnen Z-rand (zie concurrentie-analyse (2)) het al
volhoudt, deze wordt nog steeds geproduceerd, dus een investering in een
matrijs kan gemakkelijk uit.
De PU-coating wordt als het kan bij het zelfde bedrijf dat de EPS modules
fabriceert opgebracht. Dit scheelt namelijk logistieke kosten.

Figuur 64
De PU spray gun
van Wisent.
Duidelijk te zien
zijn de twee
‘cartridges’ voor
de twee
componenten
waar PU uit
bestaat
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:: Prototype

[17]*

Om het concept te kunnen testen zijn er twee modules gemaakt, een
oplopende module en een rechte module. De van hout gemaakte
modules zijn in tegenstelling tot de ontworpen modules niet
cirkelvormig, dit komt door de beperkte bewerkingstechnieken die
beschikbaar waren. De modules zijn op verschillende manieren
vervaardigd. Voor de rechte module is een bak met een vijftal gelijk
voorgevormde (de gootjes zaten er al in) ribben gemaakt. Over deze
ribben zijn drie lagen houtfineer gelijmd, omdat dit niet voldoende
stevigheid gaf, is de onder de fineerlaag een PUR-laag aangebracht en
is er een coating over geschilderd. Omdat één module niet
representatief was voor de het gehele concept, is er besloten om er
nog een oplopende module bij te maken. Aangezien de eerste
methode nogal prijzig was, is er voor de oplopende module een
andere methode gekozen. Voor deze module is eerst het
gootgedeelte gemaakt, door multiplexplaten met elkaar te verlijmen
en deze met een bandschuurmachine rond te schuren zijn de goten
gecreëerd. Hier is later een schuine bak onder bevestigd, het geheel is
geplamuurd en geschilderd.
Het koppelsysteem is voor de rest buiten beschouwing gelaten, omdat
het aanpassen van de modules veel tijd in beslag zou gaan nemen en
omdat de gebruikerstest er vooral op gericht was om de speelrand te
testen.
Figuur 65
Verschillende opstellingen
met de prototypes
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:: Gebruikerstest

[18]*

Een gebruikstest wordt gehouden om te kijken of het
product goed ontworpen is voor de doelgroep. Normaal
gesproken is een product goed ontworpen voor de
doelgroep als de meeste hypotheses kunnen worden
aangenomen. Echter voor deze gebruikstest zijn er geen
hypothese opgesteld. Dit is bewust niet gedaan omdat
het spel van de kinderen zich vanzelf ontwikkeld.
Kinderen kunnen dus zelf meerdere spelvromen met de
rand, het voornaamste doel van deze test is dan dus ook
te kijken wat voor een spel er plaats vind in en om de
modules. Er is overigens ook gekeken of de afmetingen
van het concept voldoet aan de ergonomische eisen.
Verloop van de gebruikstest
De prototypes zijn getest op de Menno ter Braakschool in
Eibergen en de leeftijd van de doelgroep varieerde van 3
tot en met 7 jaar. (groep 1 tot en met 4). De modules zijn
achter elkaar in het midden van de zandbak geplaatst.
Aangezien de pauzes van de groepen in elkaar overliepen,
heeft elke groep de kans gehad om met de modules te
spelen. Tijdens het spel werden aan diverse kinderen
tennisballen uitgereikt. De meeste kinderen die een
tennisbal hadden bemachtigd, gingen er gelijk mee naar
de modules toe, om de bal door de goot te laten rollen. Er
is geprobeerd zo veel mogelijk vast te leggen met behulp
van een digitale camera. Toch blijft het vrij moeilijk alles te
kunnen zien en volgen, aangezien er gelijktijdig
verschillende spelletjes worden gedaan.
Spelvormen
Er is zoveel mogelijk opgelet welke spelvormen er op en
om de modules plaats vonden. De onderstaande punten
zijn opgevallen
 Proberen te glijden met het speeldekje

Zand op het speeldekje leggen en dan vervoeren
Zand door de goot schuiven
Tennisballen door de gootjes laten rollen
Dammetjes bouwen in de gootjes, om de ballen tegen te houden
Tunnel onder de module graven
Op de module zitten
Op de knieën in de module zitten
Over de module lopen
Van de module glijden
Conclusie
De modules hadden een grote aantrekkingskracht op de kinderen, dit
komt natuurlijk ook omdat ze een nieuw speelelement vormden op het
schoolplein. Omdat er zoveel kinderen op zaten zijn misschien de wat
rustige spelvormen uitgebleven.
Achteraf gezien had er misschien met de elementen gevarieerd kunnen
worden, zo hadden ze buiten de zandbak gezet kunnen worden of
misschien op elkaar gestapeld. Zo waren er misschien nog spelvormen
naar voren gekomen, die nog niet beschreven zijn. Ook blijken 2
elementen nog niet helemaal representatief te zijn voor het hele
zandbakconcept
Afmetingen
De rand biedt genoeg ruimte voor de kinderen om er in te gaan liggen
of op te gaan zitten. Zoals op de foto’s te zien is, kunnen kinderen
eenvoudig van de modules glijden, er door kruipen en erover lopen.
Daarnaast is de rand breed genoeg voor zandspel.
De opstaphoogte van 35 cm vormde geen probleem voor de kinderen.
Uitstraling
Ondanks dat de modules wit en grijs gekleurd zijn, vallen ze door hun
glanzende uitstraling goed op in de zandbak. De uiteindelijk kleur van de
modules zal wit zijn, de kleur valt goed op en is te combineren met elke
andere kleur. De koppelstukken zullen verkrijgbaar zijn in de primaire
kleuren blauw, rood en geel.
Figuur 66
De prototypes hadden een
grote aantrekkingskracht
op de kinderen
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:: Aanbevelingen voor herontwerp

[19]*

Nadat het concept uitgewerkt is, is er gekeken naar de zwakke punten van het
ontwerp. Hieruit komen aanbevelingen die gebruikt kunnen worden voor het
herontwerpen van het product. Er is via twee wegen naar het concept
gekeken. Ten eerste kwamen er tijdens een presentatie voor de afdeling
engineering een aantal punten naar voren. Ten tweede zijn dingen bij de
gebruikerstest.

zit (voor parasol of paal) komen de ‘puzzelstukken’ deels in de goot te liggen,
wat problemen gaat geven bij de aansluiting van de modules als ze niet als
bocht worden opgesteld.
Dus daarom is er naar een oplossing toegewerkt waarbij dit probleem niet aan
de orde is. Het betekent dus eigenlijk dat de ‘puzzelstukken’ tussen de goten

Koppelsysteem
De engineers waren van mening dat
het koppelsysteem te omslachtig
en veel te duur was. Tijdens
het schrijven van dit
verslag is er een nieuw
idee ontstaan voor het
koppelsysteem, Het idee is
gebaseerd op de treinrails van
Duplo, deze worden onderling
Figuur 67
gekoppeld door middel van een
Treinrails van Lego
soort puzzelvorm. Het voordeel
van dit systeem voor het concept is dat alle opstellingsvormen blijven
behouden en voor de onderlinge koppeling zijn er geen extra middelen meer
nodig.
Bij de modules is op dit koppelsysteem verder geborduurd, de
zandafvoer en de plaatsing van geurtabletten is
echter komen te vervallen, wel is er
gedacht aan de plaatsing van een
parasol of uitbreiding van een
paal. Het eerste systeem is
bijna een kopie van het
Duplo-systeem, maar
omdat er in het
midden een gat

Figuur 68

in moeten komen liggen of
aan de uiteindes moeten geen
Figuur 69
goten meer zijn.
In het volgende concept zijn er veranderingen aangebracht,
zodat de aansluiting nu wel goed is. De goot is namelijk aan het uiteinde
gedeeltelijk opgeheven. De installatie is een stuk eenvoudiger geworden,
wanneer de paal is geplaats kunnen de modules over de paal heen geschoven
worden. Er zijn tevens ook veel minder elementen voor het koppelen nodig.
Een ‘afdekdop’ die op de paal kan worden geplaatst is voldoende om de
modules vast te zetten. Deze oplossing heeft in verhouding met de in het
verslag genoemde oplossing een aanzienlijk aantal minder onderdelen nodig,
dus is een stuk goedkoper om te produceren. Geschat wordt dat
productiekosten de helft tot tweederde zullen zijn van de productiekosten van
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het eerder bedachte koppelende element.
Vooral als er gestapeld gaat worden de kosten
minimaal verhoogd omdat alleen de paal
verlengd hoeft te worden
Zandafvoer
Omdat de zandafvoer toch een extra
verkoopargument is, is er nog naar gezocht hoe
dit eventueel in deze oplossing verwerkt kan
worden. Dit is gedaan door twee uitsparingen, in
het groen weergegeven (1), te maken aan de
uiteindes .Bij het koppelen van de modules
ontstaat aan beide zijdes een zandafvoer. De
afdekdop is een schroefdop (2) met drie
inhammen, die op de paal gedraaid kan worden.
Door deze afdekdop te draaien kun je bepalen
aan welke kant het zand de rand verlaat. Met
een speciale ‘sleutel’, die precies in de drie
inhammen valt, kan de dop aangedraaid of
losgedraaid worden. Boven op de afdekdop
wordt een zandzeef (3) geplaatst, deze bestaat
uit twee zeefkommen en twee roosters. Omdat
de zandzeef met één bout is vast gezet aan de
afdekdop, kan deze gedraaid worden, zodat de
verschillende zeven en roosters boven de
zanduitgang kunnen komen. De installatie van
het geheel gaat een stuk eenvoudiger, de paal
wordt in de grond gezet, de modules er
overheen geschoven en met de afdekdop wordt
alles vast gezet (4)

systeem zijn gelijk, maar kunnen door een aantal nieuwe kleine koppelmodules
flink worden vergroot. De koppelmodules zijn overigens alleen geschikt voor
de hoogte van één module. Als eerste module is er de stopper, met deze
module kan er een ongesloten opstelling gemaakt worden zonder dat
verankering bloot komt te liggen. Dit geeft het hele concept een mooiere
afwerking. Daarna komt er een bocht van 60 graden, met deze figuur kunnen
onder andere een 8-figuur (zie pag. 44) gemaakt worden. Daarnaast zijn er nog
veel meer verschillende opstellingen te maken. De laatste module is een 3splitsing, met deze module kan de rand gesplitst worden, zodat er onder
andere een gesloten opstelling met een extra ‘slang kan ontstaan.
Combinaties van deze modules levert natuurlijk nog veel meer mogelijkheden
op. Bij de 3 splitsing hoeven natuurlijk niet 3 palen de grond in, 1 verankering
aan de grond is voldoende. De andere element kunnen worden vastgezet door
aan een zelfde (verkorte) verankerpaal aan de onderkant een plaat te lassen.

Opstellingsmogelijkheden
Met het andere koppelende systeem worden de
opstellingsmogelijkheden eigenlijk flink beperkt.
De opstellingen met het nieuwe koppelende

Figuur 70
Figuur 69
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Gootdiepte
Al voor de prototypes getest waren, werd al duidelijk dat de goten te diep
waren. Het gevaar bestaat namelijk dat kinderen hun voet verzwikken in de
diepe goot. Daarnaast heeft de diepe goot geen meerwaarde boven een
ondiepe goot, zo hoeven bijvoorbeeld de tennisballen niet voor de helft in een
goot te liggen om te begeleid te worden. Bij het herontwerp kan daarom
gedacht worden aan goten die de helft minder diep zijn.
Speeldekje
Tijdens de gebruikstest is er ook gebruik gemaakt van een speeldekje, zij het in
een iets andere uitvoering dan in het verslag afgebeeld. Door de kinderen is
geprobeerd van de rand af te glijden met het dekje, dit ging echter vrij moeilijk
aangezien er behoorlijk wat onderlinge wrijving was. Voor het nieuwe
speeldekje is daarom aan te raden deze van een minder ruw materiaal te
maken of door ze te voorzien van kleine wieltjes. Deze wieltjes zouden dan
over de buitenste rand moeten rijden.

Figuur 71
Figuur 72
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:: Conclusie

[20]*

In dit laatste hoofdstuk wordt een conclusie getrokken over de
werkzaamheden gedurende deze Bachelor Opdracht en het resultaat hiervan.
Er wordt nog even bekeken wat er allemaal is gebeurd en wat het resultaat
hiervan was. Tenslotte wordt een algemene conclusie van deze opdracht
gegeven.
Vooronderzoek
In het vooronderzoek is op verschillende manieren geprobeerd informatie te
vergaren over het probleemgebied en zijn doelgroep. In de eerste week zijn
gelijk al scholen bezocht, problemen gaf het hier alleen met het maken van
foto’s, hiervoor moesten eerst de ouders van de kinderen worden ingelicht.
Misschien hadden nog wat meer experts op het gebied van kinderen naar hun
mening gevraagd kunnen worden, om beter de gedachte van de kinderen naar
voren te krijgen. Een goed punt is overigens dat kinderen ook gevraagd zijn
naar hun speelervaringen, het toestel wordt immers voor hen ontworpen.
Ideegeneratie
Bij de generatie van ideeën is getracht zoveel mogelijk speelfuncties in het
concept op te nemen, zodat er niet alleen op verschillende manieren gespeeld
kan worden, maar ook door een brede groep kinderen bespeeld kan worden.
Naast dit, is er ook aandacht gegeven aan de problemen die zich voor doen in
en om de zandbak. Tussentijds zijn de ideeën gepresenteerd aan diverse
personen bij Nijha. De kritiek die ze gaven is meegenomen bij de verdere
uitwerking van ideeën ; een voorbeeld hiervan is de zandafvoer.
Productietechniek
Achteraf gezien is de focus redelijk gelegd op de productietechniek van EPS
met een PU-coating. Er had misschien gezocht kunnen worden naar andere
technieken. De productieprijs voor de EPS met de PU-coating moet nog verder
onderzocht worden.
Prototype
De twee modules waren misschien niet representatief voor het hele concept,
maar gaven toch een redelijk beeld hoe er op de modules gespeeld kon

worden. Bij een grotere opstelling zal het speelmogelijkheden en –
aanleidingen alleen maar toenemen. Bij het prototype is alleen de module
getest, niet de zandafvoer, verankering en de kattenafweer. Dit had eigenlijk
wel getest moeten worden, alleen de middelen en de tijd ontbraken hiervoor.
Gebruikstest
De gebruikstest had iets uitgebreider gekund, maar er kwam duidelijk naar
voren dat het de modules geschikt zijn voor zandspel. Ook heeft het seizoen
een bepalende factor hierin, zo zou er in de zomer met water in de rand
gespeeld kunnen worden.
Aanbevelingen
Het koppelsysteem genoemd in de aanbevelingen biedt dusdanig meer
mogelijkheden, dat dit systeem het eerder bedachte systeem gaat vervangen.
Een vergelijkbaar systeem is ook aan de orde gekomen in het ontwerpproces,
maar daar is misschien iets te vlug over heen gestapt
Waarom toch weer een ‘zandbakrand’?
Die vraag is aan de ene kant erg logisch te beantwoorden. Het zand dient
namelijk bij een te worden gehouden, om de verspreiding van het zand over
het schoolplein zoveel mogelijk te beperken én andersom om de vervuiling van
het zand in de zandbak tegen te gaan. Daarnaast biedt een zandbakrand
tijdens het zandspel zitruimte voor de kinderen.
Invulling aan deze opdracht was makkelijker gezegd dan gedaan. Uiteindelijk is
er een product ontstaan dat lijkt op zandbakrand, maar dat een veel actievere
rol vervult. Het concept heeft meer interactie met het schoolplein, doordat er
naast het zandspel nog veel meer andere (speel)mogelijkheden zijn. Ook biedt
het concept ruimte voor uitbreidingen en ontwikkelingen in de toekomst.
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Vooronderzoek
De spelerij
http://www.spelerij.nl
De speeldernis
http://www.speeldernis.nl
Bureau Niche
http://www.bureauniche.nl
Buro Son
http://www.buroson.nl
Concurrentie analyse
Kompan ‘moments’-serie
http://www.kompan.com/sw28103.asp
Kompan ‘elements’-serie
http://www.kompan.com/sw28104.asp
Kaiser & Kűhne producten
http://www.kaiser-kuehne-play.com/frame.php3?lang=nl
Problemen bij de zandbak
Katten en honden afweermiddelen
http://www.homeovet.nl/huisdierartikelen_honden_en_katten/katten_en__ho
nden_afweermiddel/
http://www.agradi.nl/prods_view?sc=Ongediertebestrijding&hc=Stal+%26+Erf&
ssc=Honden-+%26+Kattenverjagers
Essentie zand en water
http://www.leerkrachtig.nl/inleiding%20zan%20en%20water.htm
http://www.allesoverspelen.nl/csi/spelen.nsf/wwwVwContent/l2zandbak.htm

Productie
Production Navigator http://www.productietechniek.nl/ace/pn/
Foam Inventions
http://www.foam-inventions.nl
HSV
http://www.hsv.nl/Home.htm
http://www.wisent.nl/diversen/coatings/index.html
Wisent
MB international
http://www.mbinternational.nl/ (in de pop-up)
Aanbevelingen
Duplo afbeelding.
http://shop.lego.com/ByTheme/Product.aspx?p=2735&cn=175
Wetten
Warenwetbesluit veiligheid attracties en speeltoestellen (EN1176/1177)
http://www.allesoverspelen.nl/csi/spelen.nsf/wwwVwContent/l3was.htm

