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Een succesvolle methode om het zand van zandbakken en de grond rondom speelgelegenheden voor 
kinderen in goede conditie te houden, is het regelmatig zeven van de grond. Dit voorkomt verontreiniging 
van het zand en het herstelt de valdempende eigenschappen van de ondergrond.

Twee belangrijke argumenten om te kiezen voor deze methode

Zeven van zandbakken en valdempende ondergronden

 
➊  Het belang van het  kind. Zuiver zand in de speelvoorziening, de egaliteit van het zand en de goede valdem-

pende eigenschappen.
 
➋ Goed onderhoud op een efficiënte wijze; het verversen van het zand is minder snel nodig.

  

Speelzand
hygiëne

Alle fysieke verontreiniging wordt  
door het zeven weggenomen, het zand  
krijgt een betere beluchting en menging  
waardoor het biologisch evenwicht hersteld  
wordt. De in de grond aanwezige micro-organismen  
stabiliseren zich en zorgen voor een nieuw  
duurzaam natuurlijk evenwicht. Op deze wijze  
verkrijgt men een optimale hygiëne van  
het speelzand.

De zandbakzeefmachine
Wij hebben  al vele jaren ervaring met het zeven van grond. 

Het bedrijf beschikt over verschillende speciaal hiervoor ontwikkelde  
zeefmachines. Voor het zeven van zand voor speel gelegenheden is een  

vernieuwde zeefmachine in gebruik. De zandbakzeefmachine zeeft het zand  
max. 40cm diep. De diameters van de zeeftrommels zijn 2 cm of 3 cm. 

De zeef verwijdert alle in het zand voorkomende bestanddelen  
zoals wortels, graspollen, zwerfafval, glas, hout, plastic, papier, ijzer  

en uitwerpselen van honden en katten.

Zonder grote fysieke inspanning, in tegenstelling tot andere methoden,  
zijn wij in staat langs opsluitbanden en in de hoeken van de speelplek graspollen,  

onkruid en wortelstokken te verwijderen. Dit zal worden uitgevoerd binnen  
de herkenbare afmetingen van een zandbak of speellocatie.  

Het vrijgekomen afval zal worden verzameld en afgevoerd.

Valdempende 
eigenschappen

Door intensief gebruik  
wordt het zand, vooral nabij  

speeltoestellen, aangelopen en/of 
ongelijkmatig verdeeld waardoor het 
valdempend vermogen in een relatief 

korte tijd sterk verminderd. Ook de 
weersomstandigheden ( regen ) hebben  

na verloop van tijd een nadelige  
invloed op de valdemping. Met het  
zeven van de grond wordt het zand  

weer gelijkmatig verdeeld en de 
valdempende eigenschappen  

hersteld.

Wij kunnen, 
indien nodig, 

zorgen voor het 
aanvullen van 

zand en het 
onderhoud rondom 

de speelplek.

Zandzeven zal 

het vrijgekomen 

afval verzamelen 

en afvoeren.
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Algemene richtlijnen 
 

Wij werken volgens de normen beschreven in 
ISO9001, VCA en de BRL Groenvoorziening ( Certificaat 
Groenkeur). 

Al onze medewerkers hebben zich geconformeerd 
aan onze richtlijnen op het gebied van kwaliteit, 
veiligheid, gezondheid en milieu zoals beschreven in 
ons instructieboek.

Locaties dienen goed bereikbaar te zijn vanaf de 
openbare weg.

Moeilijk bereikbare locaties zullen in overleg worden 
uitgevoerd.

Prijzen zijn gebaseerd op het type zand dat naar 
verwachting aanwezig behoort te zijn bij valdemping. 
Wanneer valzand toch fijnere fracties bevat dan 0,2mm 
zal uitvoer in overleg plaatsvinden.
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