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HET ‘WAS’ EN NIEUWE SPEELTOESTELLEN 

In de speeltuin voelen kinderen zich vrij om te spelen, leren, bewegen, ontdekken en tot rust te 

komen. De omgeving biedt bescherming, maar geeft ook ruimte om kinderen te laten ontdekken 

wat hun grenzen zijn en ze te stimuleren om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De grens tussen 

een uitdagende en/of leerzame speelplek en een onveilige speelplek blijkt vaak in een grijs gebied 

te liggen. Het ene kind kan immers beter tegen een stootje dan de ander, en de ene ouder vindt 

een blauwe plek bij spelen horen terwijl de ander dit onwenselijk vindt.  

Als speeltuin zal je grotendeels zelf in moeten schatten wat ‘jouw kinderen’ aan kunnen en wat 

hun ouders acceptabel vinden. Dit geldt overigens niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor 

vies worden (spelen met modder of in nat gras) en bijvoorbeeld toezicht. De speelwaarde staat 

wat ons betreft voorop, maar dit is niet het enige waar je rekening mee moet houden.  

Op het gebied van veiligheid helpt de wet een handje met het bepalen van wat ‘acceptabel’ is. 

Speeltoestellen moeten namelijk voldoen aan de eisen uit het Warenwetbesluit attractie- en 

speeltoestellen (het WAS), met als doel dat de kans op ernstige ongelukken tijdens het spelen 

minimaal is. 

 

HET WARENWETBESLUIT ATTRACTIE- EN SPEELTOESTELLEN (WAS) 

Het WAS gaat specifiek over speeltoestellen en bijbehorende ondergronden en heeft als 

belangrijkste doel het terugbrengen van niet aanvaardbare risico’s. Een risico is onaanvaardbaar 

als het aanleiding geeft tot het ontstaan van ernstig letsel, als het risico onherkenbaar is voor 

kinderen of als het risico de speelwaarde niet verhoogt. Het WAS is niet bedoeld om alle risico’s 

weg te nemen: kinderen moeten hun grenzen kunnen verleggen bij hun spel en hierbij is een 

zeker risico nodig. 

Voor speeltoestellen geldt dat een risico onaanvaardbaar is zodra het risico...  
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Bij het WAS horen normen (NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177) waarin vastgelegd is waar een 

speeltoestel in de regel aan moet voldoen om onaanvaardbaar risico uit te bannen, en hoe dit 

gekeurd, gemeten en berekend kan worden. Het voldoen aan deze normen geeft een vermoeden 

van veiligheid, wat betekent dat het geen garantie is maar eveneens dat een toestel soms ook 

veilig kan zijn als het niet aan de norm voldoet. De normen zijn richtlijnen, geen regels. 

WANNEER HEB JE MET HET WAS TE MAKEN? 

Zoals gezegd geldt het WAS alleen voor speeltoestellen (en attracties, maar daar zal je in een 

speeltuin weinig mee te maken hebben). Voor sporttoestellen zoals een pannakooi, baskets of een 

korfbalpaal geldt het WAS dus niet. 1 Wanneer iets een speeltoestel is en daarmee aan het WAS 

moet voldoen is soms best lastig te bepalen. Zo is een los neergelegde boomstam geen 

speeltoestel (en moet je zelf inschatten of het bespelen veilig is) maar wordt het zodra hier treden 

in gezaagd zijn wel als speeltoestel gezien. Ook een kunstwerk in een speeltuin kan als 

speeltoestel gezien worden als kinderen hierop kunnen klimmen, klauteren of vanaf kunnen 

glijden. In de basis is iets een speeltoestel als er sprake is van: 

 een constructie of duidelijke bewerking die uitnodigt tot spelen en daardoor 

(onaanvaardbare) speelrisico’s zoals vallen, beknelling of snijden met zich mee kan 

brengen; 

 deze niet of lastig te verplaatsen is door een kind; 

 de constructie permanent bespeelbaar is; 

 er uitsluitend gebruik gemaakt wordt van fysieke kracht van de mens of zwaartekracht; 

 de constructie zich op publiek terrein bevindt; 

 de nadruk ligt op vermaak en ontspanning OF de constructie zich op een speelterrein 

bevindt (zijn er andere ontworpen toestellen aanwezig). 

 

Voorbeeld: Een standaard zitbankje of prullenbak in een speeltuin nodigt qua uiterlijke 

kenmerken niet uit tot spelen (hoewel kinderen er natuurlijk wel op kunnen klimmen) en is dus 

geen speeltoestel. Een autowrak op een schoolplein is echter wel een speeltoestel, doordat het 

zich op een speelterrein bevindt en het qua vorm en uiterlijke kenmerken uitnodigt tot spelen en 

daardoor speelrisico’s met zich meebrengt. 

                                                   

1 Er bestaan toestellen die zowel voor sport als voor spelen gebruikt kunnen worden. Denk aan een 

voetbaldoeltje waar duidelijke aanpassingen zijn gedaan om er ook in te klimmen. In zo’n geval valt het 

toestel wel onder het WAS. 
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Let op: Ook als iets geen speeltoestel is, moet het wel veilig zijn. De normen die bij het WAS 

horen kunnen je alsnog helpen om de veiligheid te bepalen van speelaanleidingen die zelf niet 

onder het WAS vallen. 

EEN NIEUW SPEELTOESTEL 

Als speeltuin wil je op een zeker moment waarschijnlijk een nieuw speeltoestel plaatsen. En dan? 

Toestellen die uit de catalogus komen voldoen qua ontwerp vrijwel altijd al aan het WAS. Een 

producent moet namelijk o.a. kunnen aantonen dat zijn toestellen veilig zijn en dat deze goed zijn 

gekeurd door een aangewezen keuringsinstantie (AKI).2 Deze keuring noemen we een 

typekeuring. Het toestel wordt bij goedkeuring van een certificaat voorzien.  

Typekeuring 

Een AKI gebruikt de normen om te kijken of een speeltoestel veilig genoeg is. Iets wat afwijkt 

van de norm hoeft niet direct onveilig te zijn. Een opening waar een kind met z’n vingers 

tussen kan blijven hangen is bijv. geen risico als kinderen hier op geen enkele wijze bij kunnen 

komen. De AKI beoordeelt wanneer er van de norm afgeweken kan worden en beschrijft in het 

rapport waarom dit kan. 

De toestelleverancier moet duidelijke instructies leveren over de installatie, bediening en het 

onderhoud van het speeltoestel. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over de valondergrond en 

hoe groot de vrije ruimte om een toestel heen moet zijn. Als eigenaar/huurder van de grond ben 

je als speeltuin volgens het WAS verantwoordelijk voor een juiste installatie en montage van de 

speeltoestellen. Ook de inspecties, het onderhoud en het beheer is jouw verantwoordelijkheid 

volgens het WAS, zie hiervoor het document ‘Onderhoud van speeltoestellen en de speeltuin’. 

Om op te letten bij de aankoop en plaatsing van een toestel: 

1. Controleer of een toestel voorzien is van een certificaat en wat de instructies zijn voordat 

je het toestel definitief bestelt. Je kunt dan vooraf beoordelen of het toestel wel bij jouw 

doelgroep past, of er voldoende ruimte is in de speeltuin en of het onderhoud haalbaar is 

voor jullie. 

2. Maak goede afspraken met de uitvoerende partij: zorg dat zij de speeltoestellen plaatsen 

volgens de instructies en leg vast dat zij eventuele aanpassingen voor hun rekening nemen 

als blijkt dat zij de instructies niet goed opgevolgd hebben. 

 

                                                   

2 Zoek voor de actuele lijst met AKI’s op www.nvwa.nl naar ‘Overzicht keuringsinstellingen 

 speeltoestellen’. 
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ZELF EEN SPEELTOESTEL (LATEN) ONTWERPEN 

Nu kan het natuurlijk ook zijn dat je zelf een speelaanleiding ontwerpt of laat ontwerpen. 

Misschien hebben de kinderen een idee wat de speelwaarde van de speeltuin enorm kan 

verhogen, wil je een klim-kunstwerk dat fantastisch bij de buurt past of bedenken jullie zelf een 

survivalbaan van bouwmaterialen. Moeten die dan ook aan de eisen van het WAS voldoen? Als 

het speeltoestellen zijn wel.  

Zelf (laten) ontwerpen van een speeltoestel in de praktijk3 

1. Een ontwerp begint met een idee. Van dit idee wordt bijv. een 

handgetekende schets gemaakt, met daarbij een globale 

maatgeving. Je kunt dit zelf doen, maar enige kennis van het WAS 

en de bijbehorende normen is gewenst. Het is dus aan te raden om 

een ervaren ontwerp(st)er bij het project te betrekken: hij/zij kan 

jullie wensen vertalen naar een realistisch ontwerp.  

 

2. De volgende stap is om een uitvoerder bij het plan te betrekken: 

deze toetst het ontwerp aan de normen. Indien nodig past de 

ontwerp(st)er het ontwerp aan zodat het voldoet aan de 

wetgeving. Vanuit deze toetsing wordt door de uitvoerder (of 

ontwerper) een technische tekening met maatvoering gemaakt. 

 

3. De uitvoerder legt de technische tekening vaak ook nog voor aan 

een AKI. Mochten er in deze fase aanpassingen nodig zijn dan kan 

de uitvoerder deze in overleg met de ontwerper intekenen in de 

technische tekening. Als alles helemaal in orde is wordt het toestel 

gebouwd en geplaatst. 

 

4. Tot slot moet het toestel nog gekeurd worden door een AKI. Dit 

kan pas als het toestel er staat. Meestal is dit een stukskeuring 

(i.p.v. een typekeuring), waarbij zowel gelet wordt op het toestel 

zelf als op de plaatsing. Een typekeuring is nodig als je precies 

hetzelfde toestel nogmaals wilt maken en plaatsen zonder het 

opnieuw te laten keuren door een AKI.  

Na goedkeuring kan er dan echt gespeeld worden! 

                                                   

3 Het voorbeeld is een ontwerp van Studio Papas, gemaakt voor ‘t Carillon in Gouda. 
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WANNEER WELKE KEURING? 

Zoals eerder al kort beschreven is, kan er bij de keuring van een speeltoestel gekozen worden 

voor een stukskeuring (ookwel eenmalige keuring genoemd) of een typekeuring. Voor de 

veiligheid maakt deze keuze uiteraard geen verschil en beide keuringen moeten door een AKI 

uitgevoerd worden. Het is in beide gevallen aan te raden om vóór de plaatsing contact met een 

AKI te zoeken en het ontwerp te bespreken. Zo voorkom je teleurstellingen bij de keuring zelf. 

Wat zijn dan de verschillen en wanneer kies je voor welke keuring? 

Typekeuring 

Een typekeuring wordt voornamelijk gekozen als men het speeltoestel als standaardproduct wil 

verkopen of op meerdere plekken wil plaatsen. Een toestel dat exact gelijk is maar op een andere 

plek geplaatst wordt hoeft dan namelijk niet opnieuw gekeurd te worden. Met het certificaat van 

een typekeuring kan een toestelleverancier bovendien vooraf aantonen dat het toestel (mits het 

volgens de bijgeleverde instructies wordt geplaatst) aan de voorschriften voldoet. 

Bij een typekeuring moet veel meer technische informatie worden verstrekt aan de keurende 

instantie. Denk bijvoorbeeld aan sterkteberekeningen, een bouwhandleiding, 

constructietekeningen, stukslijsten waar ieder onderdeel in beschreven is en de 

materiaaltoepassingen van alle onderdelen. Een typekeuring is vaak duurder dan een eenmalige 

keuring en het duurt langer om de documentatie voor een typekeuring in orde te maken. Op de 

lange termijn kan het echter geld en tijd schelen, omdat niet elk exemplaar van het toestel 

opnieuw gekeurd hoeft te worden. 

Stukskeuring 

Een stukskeuring of eenmalige keuring ligt voor de hand zodra het om een uniek object of een erg 

kleine oplage gaat. Het kan zijn dat iets specifiek voor één speeltuin ontworpen is en er geen 

intentie is om dit toestel te dupliceren. Andere optie is dat het toestel simpelweg niet 

gedupliceerd kan worden. Denk aan ‘natuurlijke’ speeltoestellen zoals een omgezaagde boom die 

bewerkt is tot klauterobject: kleine kans dat je een tweede boom vindt met exact dezelfde maat 

en gelijke eigenschappen. 

Een stukskeuring gebeurt nadat het toestel geplaatst is. Ook de plaatsing zelf en de ondergrond 

wordt namelijk in de keuring meegenomen. Een stukskeuring is goedkoper en de hoeveelheid 

documentatie die aangeleverd moet worden is gering. 
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EEN BESTAAND TOESTEL AANPASSEN OF VERPLAATSEN 

Ook als er dingen aangepast worden aan een bestaand speeltoestel moet het soms (opnieuw) 

gekeurd worden. Bijvoorbeeld als het trappetje van een klimtoestel vervangen moet worden maar 

dit exacte trappetje niet meer verkrijgbaar is. Of als het trappetje toch beter uitkomt aan de 

andere zijde van het klimtoestel en je hem graag wil verplaatsen. Het kan namelijk zijn dat het 

andere model trappetje ineens voor beknelling kan zorgen, of dat aan de andere zijde van het 

toestel het risico ontstaat dat je op een scherp onderdeel kunt vallen. Het WAS verplicht dat er 

overleg plaatsvindt met de AKI die het toestel in eerste plaats gekeurd heeft. Deze beoordeelt 

vervolgens of een nieuwe keuring nodig is of niet. Een stukskeuring ligt het meest voor de hand. 

Kleine wijzigingen, zoals het vervangen van een enkele traptree, vereist in het algemeen geen 

herkeuring. Bij de jaarlijkse hoofdinspectie wordt wel gecontroleerd of het vervangen onderdeel 

het veiligheidsniveau voldoende waarborgt. Je kunt de fabrikant benaderen om te vragen waarop 

gelet moet worden bij het vervangen van een onderdeel. 

Een toestel in zijn geheel verplaatsen (zonder onderdelen te wijzigen) vereist geen nieuwe 

keuring. Wel controleer je opnieuw of er geen obstakels in de valruimte staan e.d. (en dus aan de 

normen voldoet). Bij twijfel kun je een opgeleide inspecteur of AKI raadplegen.  

 


