Waar aan te denken
op het speelterrein?
Voordat je kind gaat spelen op het speelterrein –
spreek met hem over de gevaren die daar
kunnen voorkomen. Ga dan samen spelen op het
terrein.
Onderweg naar het speelterrein bekijk je de
gevaren zoals: gevaarlijke straten of verdachte
buurt – vertel aan je kind hoe zij zich op die
plekken moeten gedragen.
Bij de ingang – kijk goed rond of het terrein
afgesloten is en of er een bord aanwezig is met
duidelijke informatie over wie voor de veiligheid
op het speelterrein verantwoordelijk is.
Wandel over het speelterrein en controleer het
bodemoppervlak. Onthoud dat beton en asfalt
niet zo veilig zijn als synthetische materialen of
houten zaagsel. Bekijk het oppervlak goed en
controleer of het netjes en veilig is – let vooral op
stenen, boomstronken, glas of vuilnis .
Controleer de speeltoestellen voordat je kind
daarmee zal spelen – Indien mogelijk schommel
er zelf op, schud eraan of glijd je er van af. Stel je
voor hoe je kind er mee zal spelen – let ook op
geroeste, zwak gemonteerde of beschadigde
elementen van de toestellen.
Vóór het spelen herhaal de waarschuwingen en
wijs op de eventuele gevaren. Wees echter niet
te streng – het speelterrein is tenslotte geen
gevangenis en blauwe plekken horen er bij
(echter geen serieuze / ernstige verwondingen!).
Reageer als er iets gevaarlijks gebeurt – pas niet
enkel op onvoorzichtige kinderen op, maar ook
op zorgeloze ouders.
Bedenk, dat het onmogelijk is een speelterrein te
maken waar kinderen nooit letsel oplopen. De
meeste ongevallen kunnen wel vermeden
worden door de voorstelling en bewustheid van
de mogelijke gevaren.

Wie moet ik informeren
als het speelterrein
onveilig is?

Projekt

Als je ziet dat er toestellen zijn die gevaarlijk
kunnen zijn voor de kinderen (bijvoorbeeld
onvoldoende aan de bodem bevestigt,
beschadigd of niet kompleet, geroest of met
beschadigde handvatten, ondeugdelijke of
onveilige bodembedekking), dan dient eerst de
eigenaar of de beheerder van het speelterrein op
de hoogte gebracht te worden (meestal zal dit je
woningbouwvereniging, vereniging van eigenaren,
beheerder of administrator van het gebouw zijn)..

Veilig spelen
Speelterreinen die op publieke plaatsen, bij
scholen of kleuterscholen gelegen zijn, zijn
meestal eigendom van de gemeente of van privé
personen – zoek naar een bord waar op staat wie
verantwoordelijk is voor de veiligheid van de
gebruikers van het speelterrein.

Wie kan er mij nog
helpen?
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Een paar woorden
aan de ouders...
Spelen is een van de hoofdactiviteiten van
kinderen, deze houdt verband met spontaniteit,
verhoogt de creativiteit, en is een bron van vreugde
en vermaak. Wij weten al te goed dat speelterreinen
een beslissende rol spelen in het leven van
kinderen, tenslotte speelden wij als kinderen ook
graag op onze speelterreinen. Wij schaafden onze
knieën bij het glijden van de glijbaan en stootten ons
blauwe plekken bij het schommelen. Ongetwijfeld
zouden zonder al die builen en korsten onze
herinneringen uit onze kindertijd beduidend saaier
geweest zijn. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het op
het speelterrein oplopen van een blauwe plek een
“recht” is van elk kind. Sprekend echter over
rechten, laten we niet vergeten dat ieder kind
bovenal recht heeft op veilig speelplezier.

Hoe zich te
gedragen op het
speelterrein?
Voordat je kind begint te spelen op het speelterrein,
kijk eerst goed rond.
rond Het terrein dient afgesloten te
zijn, terwijl je op een bord informatie moet kunnen
vinden die vertelt wie voor de veiligheid
verantwoordelijk is.
De grootste bedreigingen voor spelende kinderen
zijn het vallen op een harde bodem en het blijven
steken van kledingsstukken in of aan de toestellen
op de speelplaats. Denk hieraan en vertel je kind
hoe veilig te spelen.

Alle toestellen op een speelterrein behoren veilig te zijn voor
spelende kinderen. De beoordeling van de risico’s dienen normaal
gesproken specialisten uit te voeren, maar bepaalde bedreigingen kun je
zelf controleren.
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Onthoud dat de toestellen goed aan de bodem bevestigd horen te zijn,
als ook stabiel bij het er op staan, zitten, schommelen en erop spelen
volgens voorspelbare gebruikswijzen van de toestellen. Controleer het
zelf door het toestel en delen daarvan uit te proberen – Je kunt de
handgrepen van de draaimolen of glijbaan beetpakken, of met de hand
langs het oppervlak van een ladder gaan (op die manier controleer je of
er geen splinters of uitstekende delen zijn waaraan een kind zich kan
verwonden), je kunt ook aan het toestel schudden (hiermee beoordeel je
of het stevig is bevestigd).
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Onthoud dat niet ieder toestel op het speelterrein geschikt is voor
kinderen van elke leeftijd. In het bijzonder moet je aandacht besteden
aan de elementen die zich op hoogte bevinden. Controleer het zelf en
plaats je kind met gestrekte armen naast de glijbaan. Wanneer je kindje
met zijn handen niet bij het hoogste punt van de glijbaan kan, overweeg
dan of dit het meest geschikte toestel is om op te spelen of zeker het
kind zolang als het erop speelt..
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Bekijk of er rondom elk toestel op de speelplaats waarvan de kinderen
gebruikmaken, zich een gebied bevindt waarin zich geen enkele andere
objecten of obstakels bevinden (de “valzone”) Voor verschillende
toestellen bestaan er verschillende “valzones”; controleer dit als ouder
zelf en verzeker je ervan of er zich tot op een afstand van 3 tot 5 stappen
vanaf het toestel geen stenen, omheiningen, hekken, bomen, of
afhangende takken bevinden die letsel kunnen veroorzaken.

Veilig bodemoppervlak
is gelijk aan een
veilig speelterrein
Niet alleen de toestellen op de speelplaats, maar ook het
bodemoppervlak moeten veilig zijn. Een correct gelegde en
onderhouden bodemoppervlak vermindert in het bijzonder de
waarschijnlijkheid van levensgevaarlijk hoofdletsel bij het
kind..
Om de schok op te vangen van een val van grotere hoogte kan
gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld rubber, houten
krullen, zand en steentjes, waarbij geldt dat hoe hoger het
toestel, hoe belangrijker de veiligheid van het oppervlak.
Bijvoorbeeld als er zich op het speelterrein een hoge glijbaan
bevindt, dan dient er zich onder en rond om de glijbaan een
dikkere of bredere laag van een veilige bodembedekking te
bevinden. Echter, rond om een kleine draaimolen hoeft de
bodemlaag noch zo dik, noch zo breed te zijn, aangezien het
gevaar van een val van kleinere hoogte geringer is.
Het is beter speelterrein te vermijden met geasfalteerde
bodems of betonbodems omdat een dergelijk oppervlak de
schok van het vallen niet opvangt. Echter, indien deze
oppervlakken toegepast zijn buiten de valzone,
bijvoorbeeld op paden of daar waar basketbal
gespeeld wordt, is dat te aanvaarden.
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Gaten die vast aangebracht zijn in toestellen op de speelplaats, mogen
geen bedreiging vormen voor een spelend kind: openingen behoren of zo
groot te zijn dat het kind er met zijn hele lichaam zonder moeite inpast
en zich daar ook weer uit bevrijdt, of zo klein dat wanneer je kind er met
zijn benen vooruit inglijdt, ter hoogte van de borstkast tegengehouden zal
worden. Als de opening zo groot is dat een kinderhoofd er zonder moeite
doorheengaat, dan moet ook de mogelijkheid bestaan om het hoofd er
terug uit te halen. Normen schrijven voor dat er geen openingen
aanwezig horen te zijn met een diameter tussen 9 cm en 23 cm, omdat
een op enige hoogte ingeklemd lichaamsdeel zich dan daaruit niet
bevrijdt. Controleer het zelf met gebruik van de liniaal aan de onderzijde
van deze folder (ruimte aangeduid in het rood toont welke omvang van
openingen niet toegelaten is).

Vergeet niet om te controleren hoe je kind aan het
spelen is.
Bind nooit kledingstukken, snoeren, bandjes of lijnen
vast aan de toestellen op het speelterrein – dit kan
leiden tot ongevallen.
Maak zelf geen herstellingen op het speelterrein. Wil
je echt iets doen, bevestig dan een waarschuwend
briefje op het gevaarlijke toestel en haal de voor de
veiligheid van de speelplaats verantwoordelijke
persoon of instantie erbij.

Deze informatie werd gefinancierd door de EU
in kader van de gemeenschappelijke actie
“Veilig spelen op het speelterrein!”
(Subsidiecontract nr. 17 020200/07/472840).
Europese Commissie is niet verantwoordelijk
voor vrijwillig gebruik van deze informatie.
Deze informatie mag gekopieerd worden in zijn geheel of gedeeltelijk
door de personen of organisaties. In geval van kopiëren zal
Het Bureau voor Bescherming van Concurrentie en Consumenten
dankbaar zijn voor de informatie over de manier van gebruik van deze
informatie. Gelieve te schrijven naar:
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Departament Nadzoru Rynku,
pl. Powstanców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Polen
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