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De speeltoestellen van Nojeq zijn gestandaar-
diseerd verkrijgbaar, maar de kracht van het 
bedrijf ligt vooral in maatwerkprojecten. Voor 
peuters en kleuters heeft Nojeq een speciale 
serie ontworpen, genaamd Tiny Village.

Faalkosten voorkomen
Van Luttikhuizen: ‘Hoveniers zijn creatieve 
mensen. Ze worden direct enthousiast als hen 
bijvoorbeeld wordt gevraagd een speelelement 
te maken voor een groen schoolplein. Ze gaan 
direct aan de slag met het ontwerp en denken 
na over materialen, zoals hout en kunststof. 
Hoveniers staan er echter niet altijd bij stil dat 
alle speelelementen in Nederland gekeurd 
moeten worden aan de hand van veiligheids-
normen, waaronder NEN EN-1176 en NEN 
EN-1177. Vaak komen speelelementen dan ook 
niet door de veiligheidskeuring, omdat het ont-
werp of de locatie niet aan de veiligheidseisen 
voldoet.’

Het speelelement kan bijvoorbeeld te dicht op 
een wand of muur staan, bij de betonnen rand 
van stoeptegels of bij een ander speelelement. 
Het product kan om die reden worden afge-

keurd na aanleg en moet dan worden aange-
past en of verplaatst, om vervolgens opnieuw 
gekeurd te worden. Dit brengt naast frustratie 
extra kosten met zich mee. Bovendien gaat de 
trots van de hovenier op zijn product verloren. 
Van Luttikhuizen: ‘Nojeq staat stand-by voor 
alle hoveniers in Nederland om vanaf de teken-
tafel mee te denken, zodat hun missie in één 
keer zal slagen en ze direct eer van hun werk 
hebben.’

Garantie kwaliteit en plaatsing
Hoe ziet de samenwerking met een hovenier 
er dan uit? ‘De hovenier komt bij ons met zijn 
of haar idee. Dit werken we uit met behulp van 
onze kennis en ervaring op het gebied van  
veiligheid’, verklaart Van Luttikhuizen. 
‘Vervolgens wordt het speelelement door 
Nojeq geproduceerd. Mocht er een fout in het 
product blijken te zitten, dan komen de kosten 
daarvan voor onze rekening. Nojeq levert een 
duidelijke plaatsingsinstructie bij het speel-
element. Die is net zo intuïtief als een Ikea-
handleiding en voor iedereen begrijpelijk.’

Nojeq in Wekerom, leverancier van maatwerk-

speelelementen van robiniahout, legt de focus 

op het ondersteunen van de hovenier. Het 

voorkomen van faalkosten bij de hovenier is 

een van de speerpunten. Ontwerper André van 

Luttikhuizen: ‘Bij het veilig en goed plaatsen 

van speeltoestellen komt meer kijken dan 

algemeen wordt gedacht.’
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‘Ons speerpunt: de hovenier 
volledig ontzorgen’
Dankzij Nojeq komen speelelementen sneller door de veiligheidskeuring

Speeltoren Woodcity
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Meedenken met hovenier
Nojeq streeft ernaar om de hovenier volledig te 
ontzorgen. Onlangs werkte het bedrijf samen 
met een hovenier, die een waardevol idee 
had voor een speelelement met kruiptunnel 
en daaroverheen zand met grove boomstam-
men. ‘Dat ontwerp was ontzettend leuk, maar 
bevatte een aantal veiligheidsrisico’s,’ legt Van 
Luttikhuizen uit. Bij een speelelement moest 
een balustrade komen, in verband met de 
valhoogte. Nojeq bedacht toen een aangepast 
parcours over het schoolplein. Dat parcours is 
feitelijk een heel lang speeltoestel, met daarin 

onder andere stappaaltjes, balanceertouwen en 
een platform met brandweerpaal. Aanvankelijk 
leek een aantal bomen op de locatie in de weg 
te staan, maar deze zijn in het parcours geïn-
tegreerd, door middel van touwen die naar de 
bomen toe leiden en vandaaruit verder lopen. 
Overigens legt Nojeq zich niet toe op complete 
schoolpleininrichting, maar alleen op speel-
elementen.

Nojeq denk niet alleen op veiligheidsgebied 
mee met zijn klanten. Zo waren er bij de aanleg 
van het parcours op het schoolplein oorspron-
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Wat verdient de hovenier aan een 
Nojeq-speelelement?
‘Het goedgekeurde speelelement, dat 
mede door de hovenier is ontworpen, 
wordt door hem of haar kant-en-klaar bij 
Nojeq afgenomen en direct op de juiste 
manier geplaatst. Hierdoor verdient de 
hovenier meer aan het speelelement. 
Nojeq neemt bij de productie alle  
benodigde tijd om tot de beste kwaliteit 
te komen; er wordt géén lopendeband-
werk afgeleverd. Toch werken wij efficiënt, 
dankzij onze grote kennis over alle eisen 
en voorwaarden en ervaring om daarop te 
kunnen inspringen. De hovenier verdient 
ook aan de installatie-uren omdat Nojeq 
daarbij de weg wijst.’

Veiligheid staat dus voorop. Al tijdens het 
productieproces loopt Van Luttikhuizen 
door het speelelement, om eventuele 
beknellingen eruit te kunnen halen. Van 
Luttikhuizen: ‘Wij nemen geen enkel risico 
en lopen alles tweemaal na op veiligheid. 
Nergens mogen lichaamsdelen zoals 
vingers, hoofdjes of ledematen bekneld 
raken, kinderen mogen nergens achter 
blijven haken, nergens splinters oplopen. 
Alle onderdelen van onze speelelementen 
hebben de juiste afmetingen en de juiste 
afstand tot elkaar. Vooral bij maatwerk-
speelelementen zijn dat aandachtspunten, 
want hout heeft in werkelijkheid altijd 
net een andere vorm dan op de ontwerp-
tekening. En wij zagen geen enkele plank 
of paal recht, omdat onze speeltoestellen 
bekendstaan om hun organische, fantasie-
rijke, schuine en kronkelige lijnen.’

De plaatsings-
instructie bij het 
speelelement is 
net zo intuïtief  
als een Ikea-
handleiding

Balanceerdriehoek

Waterbaan die inclusief spelen bevordert: kinderen in een rolstoel 

kunnen eronder schuiven om mee te spelen.
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kelijk planten aangebracht onder de balanceer-
balk. Nojeq adviseerde de hovenier om deze 
planten naast de valzone te plaatsen.

Nieuw: de waterbaan
De grote nadruk op veiligheid weerhoudt Nojeq 
er niet van om al zijn speelelementen heel 
speels te maken. Een voorbeeld is de nieuwe 
waterbaan. Deze is gemaakt uit een brede 
boomstam van robiniahout. Daarin meandert 
een smalle uitgefreesde watergoot. ‘Langs 
deze watergoot is nog voldoende ruimte op 
de boomstam waar kinderen kunnen spelen 
met zand en modder’, vertelt Van Luttikhuizen. 
Binnenkort gaat deze watertafel in de verkoop; 
later hierover meer.

Ontwerp avontuurlijk klimtoestel. Maatwerk speelelement in 

boerderij thema.

Robinia waterbaan speciaal voor inclusief spelen.

Robinia balanceerparcours voor kleuters.

Robinia boomstam waterbaan.
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