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waterspeeltoestellen van hout

5.10100-5.19000

Ontwerp: G. Beltzig
Origineel Richter

Bestelnummer
5.10100, groot reservoir
5.10200, waterbekken met wigsluiting
5.10300, waterbekken met 
 tweewegsluiting
5.10400, waterbekken met klepsluiting
5.10600, ronde kliedertafel
5.10700, vierkante kliedertafel
5.12050, massieve watergoot, L 1,50 m
5.12060, massieve watergoot, L 2,00 m
5.12070, massieve watergoot, L 2,50 m
5.12500, waterwip
5.12800, dwarswip
5.15600, driehoekige goot
5.19000, pompplatform

Beschrijving
Met de afzonderlijke waterspeeltoestel-
len kunnen waterspeelplaatsen en elke 
gewenste vorm en afmeting worden sa-
mengesteld.

Gebruiksmogelijkheden
- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
 kleuterscholen en kindertehuizen
 vrijetijdscentra
 voetgangerszones
- Water- en zandspelen
 handvaardigheid, creatieve spelen

Leveringsomvang
afhankelijk van de samengestelde combi-
natie
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Speelwaarde
Ons watergotensysteem bestaat uit tien 
elementen in uiteenlopende vormen en 
met verschillende functies. Ze bieden de 
mogelijkheid een gevarieerde waterspeel-
plek te ontwerpen. De goten zijn uitge-
rust met diverse beweeglijke sluitingen, 
nu eens met klep- of kiepsystemen, dan 
weer met of zonder verval. Ze geven aan-
leiding tot een uitdagend spel met water 
en zand. Enkele goten met de breedte 
van een tafel nodigen uit om te kliederen, 
om sporen te trekken en om water om te 
leiden. De toestellen kunnen, naargelang 
uitvoering, op verschillende hoogten wor-
den geïnstalleerd. Hierdoor is het mogelijk 
ook kinderen in een rolstoel in het spel te 
betrekken. Het watergotensysteem kan 
zinvol gecombineerd worden met onze 
waterraderen en archimedesspiralen.

Integratie
Er bestaat amper een andere speelvoor-
ziening die zo door kinderen gewaardeerd 
wordt als een waterspeeltoestel. Daarom 
zijn waterspeelinstallaties een ideaal spel-
aanbod op integratieve speelplekken. 
De houten waterspeelelementen vormen 
met hun eenvoudig te begrijpen stuw- en 
stuurkleppen en de brede gevlamde hou-
ten tafels een harmonische invulling van 
elke kinderwens. Goten en tafels kunnen 
zo gebouwd worden dat ook rolstoelrij-
ders eraan kunnen spelen. Op deze wijze 
spelen ze samen met kinderen die geen 
handicap hebben. Bij de aanleg van der-
gelijke waterspeelplekken dient de onder-
grond steeds te worden aangepast voor 
rolstoelrijders.

Water
De speelwaarde van een waterspeelinstal-
latie kan niet hoog genoeg worden inge-
schat. De omgang met de elementen, als 
primaire ervaring, maakt deel uit van de 
algemene ontwikkeling van een kind. Wa-
ter voelen, water laten vloeien, omleiden, 
stuwen, laten wegtrekken, waterkracht 
ervaren: dit draagt allemaal bij tot het op 
een ludieke manier verzamelen van erva-
ringen, een verdere stap in de verovering 
van de kinderwereld.

Water en zand
Kliederen, vormen maken en bouwen met 
zand en water is een elementaire men-
selijke behoefte, die zelfs volwassenen 
vaak niet kunnen verbergen. Op een goed 
doordachte waterspeelinstallatie kun-
nen kinderen inzicht verkrijgen in diverse 
werkingsprincipes en tegelijkertijd op een 
speelse manier een natuurkundige basis-
kennis verwerven.

waterspeeltoestellen van hout



Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

W
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. 
M

et
 d

ez
e 

ui
tg

av
e 

ko
m

en
 a

lle
 v

or
ig

e 
ve

rs
ie

s 
te

 v
er

va
lle

n.
   

   
   

   
   

   
   

   
20

17

waterspeeltoestellen van hout
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5.10100 groot reservoir

5.10200 waterbekken met wigsluiting

5.12050 massieve watergoot, L 1,50 m

5.10300 waterbekken met tweewegsluiting

5.12500 waterwip

5.10400 waterbekken met klepsluiting

5.12800 dwarswip

5.10600 ronde kliedertafel
5.15600 driehoekige goot

5.19000 pompplatform5.10700 vierkante kliedertafel

1 : 100

5.10100: groot reservoir
Meestal onder de pomp 
geplaatst, met stopsluiting; 
hoogteverschil 50 cm.

5.10200: waterbekken met 
wigsluiting
Te gebruiken als waterspeel-
tafel; hoogteverschil 17 cm.

5.10300: waterbekken met 
tweewegsluiting.
Te gebruiken als water-
speeltafel en verdeelgoot; 
hoogteverschil 17 cm.

5.10400: waterbekken met 
klepsluiting
Te gebruiken als waterspeel-
tafel; hoogte verschil 21 cm.

5.10600: ronde kliedertafel
Meestal gebruikt op het 
einde van een waterstraat 
als watertafel met vier       
afvoeropeningen; hoogte-
verschil 18 cm.

5.10700: vierkante klieder-
tafel
Meestal gebruikt op het 
einde van een waterstraat 
als watertafel met vier 
afvoeropeningen; hoogte-
verschil 18 cm.

5.12050/5.12060/5.12070: 
massieve watergoot, 
L 1,50 - 2,00 - 2,50m
Leverbaar tot 3,00 m lengte; 
hoogteverschil 25 - 28 cm.

5.12500: waterwip
Tweewegverdeler met      
stabiel, schokdempend 
mechanisme; zelfs als 
kinderwip stabiel genoeg; 
hoogteverschil 65 cm naar 
boven, 15 cm naar beneden.

5.12800: dwarswip
Langsverdeler op rubberbuf-
fers; hoogteverschil 30 cm, 
10 cm naar beneden.

5.15600: driehoekige goot
Standaardlengte 2,00 m; 
kan op verzoek korter    
worden geleverd; hoogte-
verschil 24 cm.

5.19000 pompplatform
Verhoogde houten vloer met 
aansluiting voor waterpomp.



Spereco Holland BV Spereco BVBA
Doemesweg 7 Weertersteenweg 383
NL - 6004 RN Weert BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 31 495 54 02 05 Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.nl info@spereco.be

Technische gegevens
- Afmetingen: zie schets
- Gewicht:  ca. 40 tot 90 kg
 afhankelijk van de samengestelde com-

binatie
- Toestellen van niet geïmpregneerd 

berglariks.
 Metalen delen thermisch verzinkt.
 Bezaagd hout is hartvrij en geschaafd.
 Staanders van resistent eikenkernhout.
 Grote vlakken van 40 mm geklikte plan-

ken.
 Massieve goten 5.12050/5.12500/ 

5.12800: bodemplanken 10 x 30 cm, 
zijplanken 6 x 18 cm, staanders 10 x 10 
cm.

 Alle elementen zijn zo gebouwd dat   
water- en zandresten volledig kunnen 
weglopen.

 De met een pijl gemerkte toestellen 
moeten met een verval van 2% (= 2 cm 
op 1 m) worden ingebouwd. Hiermee  
rekening houden bij de hoogtebepaling. 

 Naargelang het ontwerp moet de lengte 
van de staanders op voorhand bepaald 
worden, zodat deze eventueel verlengd 
geleverd worden.

 Bij een opstelling van meerdere toestel-
len moet een aangepaste bodemprofile-
ring worden voorzien.

- Obstakelvrije valruimte:
 afhankelijk van de samengestelde com-

binatie
- Funderingen: 
 afhankelijk van de samengestelde com-

binatie (minimaal 70 cm diep)

Veiligheid
- Speeltoestellen gecertificeerd op basis 

van de EN 1176 norm
- Valhoogte: geen
 Afhankelijk van de inbouwsituatie kan 

dit toch nodig zijn.
- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal 

tweemaal per seizoen; controle naar-
gelang belasting; de pompen dienen 
buiten het speelseizoen te worden      
gedemonteerd
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