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Antwoord college
In de toelichtende nota werden er volgende vragen opgenomen:
1) Wat was de aanleiding om daar zand te kappen?
• Het zand biedt inderdaad een extra speelfunctie maar is in eerste
instantie bedoeld als valdempende ondergrond.
• Er was op deze speelplek, onder het speelschip, al zand
aanwezig als valdemping maar dit voldeed niet meer aan de
normen zoals ze worden omschreven in de EN 1177 norm.
• Aangezien het speeltoestel (speelschip) een valhoogte heeft van
meer dan 2 meter, dient de minimumdikte van het zand 300 mm
te zijn. (300 mm is bedoeld voor speeltoestellen met een
valhoogte tot 3 meter).
• Wanneer kinderen in het zand stappen, verplaatsen ze het zand.
Juist om die reden en om de minimumdikte te kunnen blijven
garanderen werd het zand aangevuld. De overschot van het
zand werd onder de overige speeltoestellen geplaatst.
2) Hoe komt het dat dit nogal onoordeelkundig is gebeurd?
• De opdracht werd toegewezen aan een leverancier die ook
speeltoestellen plaatst. Zij werkten hiervoor samen met een
onderaannemer. De dienst jeugd werd pas na het uitvoeren van
de opdracht op de hoogte gebracht van het feit dat de opdracht
al was uitgevoerd. Om die reden vond er geen bijkomend
plaatsbezoek plaats samen met de aannemer en konden er geen
extra richtlijnen meegegeven worden.

3) Hoe gaat hier een mouw aangepast worden?
• Door in het zand te lopen en door regen verplaatst het zand zich.
De hoop die ontstaat bij het aanbrengen, zal na verloop van tijd
sowieso verdwijnen.
• Wanneer het regent op het zand spoelt het meeste ‘afval’ weg.
• De speeltoestellen en valdemping dienen verplicht zeer
regelmatig aan verschillende visuele en technische controles
onderworpen te worden. Wanneer de situatie niet onder controle
is, kunnen we het zand steeds laten reinigen door een externe
firma, zodat het zand in optimale conditie blijft
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