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Advies: norm voor veilige fitnesstoestellen hanteren bij aanbestedingen 

8 november  2017 - Op steeds meer plekken in Nederland worden sportieve plekken ingericht waar 
permanente fitnessapparatuur staat. Ook bij deze toestellen is veiligheid van groot belang. Daarom is 
er een veiligheidsnorm voor, die nog niet verplicht is: de norm NEN-EN 16630. De branchevereniging 
Spelen en Bewegen adviseert opdrachtgevers voor sportieve speelplekken (vaak zijn dit gemeenten) 
deze norm te gaan hanteren bij hun aanbestedingen. De branchevereniging heeft een voorbeeldtekst 
geschreven, die haar leden bij hun potentiële opdrachtgevers onder de aandacht kunnen brengen.  
 
In april van dit jaar hadden de leden van de branchevereniging Spelen en Bewegen al besloten dat de 
sportieve plekken die zij inrichten voldoen aan de norm NEN-EN 16630. De aangesloten leden laten 
zo zien dat ze veilige fitnesstoestellen verkopen, waarbij de kwaliteit van de fabricage en installatie is 
geborgd. Voor andere speeltoestellen geldt dit ook: die voldoen aan de norm voor veilige 
speeltoestellen, NEN-EN 1176, die al wel verplicht is. 
 
De branchevereniging hoopt nu dat opdrachtgevers ook gaan verlangen dat de veiligheid en kwaliteit 
van de sportieve beweegplekken is gewaarborgd.  En dat haar voorbeeldtekst  dit bevordert. 
 
De nieuwe veiligheidsnorm is het gevolg van de toegenomen variatie in speelplekken.  Anne Koning, 
voorzitter branchevereniging Spelen en Bewegen: “Ik hoop dat de opdrachtgevers voor sportieve 
speelplekken de nieuwe norm gaan opnemen in hun aanbestedingen.  Het inrichten van speelruimte 
verschuift  naar een inrichting die rekening houdt met mensen in allerlei leeftijden die gezond willen 
bewegen.  Vandaar de vraag naar permanente fitnesstoestellen voor buiten. Natuurlijk is het ook 
belangrijk dat die fitnesstoestellen veilig zijn; daarom houden al onze leden zich daaraan.” 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Over de Branchevereniging Spelen en Bewegen 
De Branchevereniging Spelen en Bewegen zet zich samen met haar leden in om spelen en bewegen 
te bevorderen. De aangesloten leden zijn Nederlandse organisaties die zich bezighouden met 
speelvoorzieningen en aanverwante producten. Daardoor is er kennis van de ontwikkeling, fabricage, 
verkoop, plaatsing, het onderhoud of (groen)beheer van voorzieningen. De branchevereniging 
ondersteunt de leden op diverse vlakken en treedt op als gemeenschappelijke belangenbehartiger.  
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Voor meer informatie en het opvragen van een uitgebreide analyse kunt u contact opnemen met 
Anne Koning, 06 81 32 10 88 of mailen naar  info@spelenenbewegen.nl.   

 

Bijlage:  

 Foto: Calisthenics-toestel (leverancier: SICURO Modulaire Speeltoestellen) 
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