
Eisen vanuit de gemeente 

Zoals in de motie is opgenomen wordt er een overeenkomst met de ondernemers uitgewerkt die de 

gemeente geheel vrijwaart van onderhoud, schoonmaken, aansprakelijkheid, vervanging en 

eventuele kosten en inspanningen die verband houden met seizoensgebonden 

verplaatsing/verwijdering en opslag.  

Speeltoestellen moeten voldoen aan de Warenwet Attractie en Speeltoestellen (WAS). Daarin is 

geregeld hoe een speeltoestel eruit moet zien, hoe het wordt geplaatst en onderhouden en hoe je 

het hoort te gebruiken. Zolang de gemeente de WAS goed uitvoert, is het risico om aansprakelijk 

gesteld te worden voor schade bij speeltoestellen klein. Als er ongelukken gebeuren bij het gebruik 

van de speeltoestellen vallen die in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de kinderen 

en hun ouders. Alleen als de WAS niet correct wordt gevolgd, bijvoorbeeld door slechte controles of 

achterstallig onderhoud, loopt de gemeente het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor 

schadeclaims. Om deze reden wordt aan de ondernemers meegedeeld dat zij het speelschip 

toestaan, onder voorwaarde dat de WAS wordt nageleefd. Wanneer dit niet het geval is, behoudt de 

gemeente zich het recht voor het toestel te verwijderen.  

Locatie speelschip 

Belangrijk is dat het schip kan blijven liggen in de winter en het strand toegankelijk moet blijven voor 

noodverkeer. Ons lijkt het stuk strand aan de noordkant van de lagune een logische plek. Zie foto 

hieronder. Dit stuk strand is 50 x 50 meter groot en heet dus voldoende ruimte voor een speelschip van 35 

x 6 meter. 



Fundering 

Het speelschip wordt gezien als jaarrond bebouwing. Voor deze bebouwing gelden bepaalde regels en een 

termijn van 5 jaar (waarna eventuele verplaatsing plaats dient te vinden als gevolg van gewijzigde situaties 

op het strand. Voor wat betreft de lagune is niet bekend hoe dit gebied zich de komende jaren gaat 

ontwikkelen.  

Om het speelschip gedurende 10 jaar te kunnen laten staan is het daarom noodzakelijk dat het speelschip 

op een zandbanket geplaatst wordt (met paalfundering) op een niveau van rond de NAP 4m. Daarmee 

wordt gewaarborgd dat het speelschip kan blijven staan ook als de omgevingssituatie veranderd. 

Een zandbanket is een (kunstmatige) verhoging van het strand nabij de duinvoet waarbij de hoogte van het 

zandbanket minimaal NAP + 3,50 meter en maximaal NAP + 5,00 meter bedraagt. Hierin kan inderdaad de 

paalfundering worden verwerkt. 



Zie hierboven een situatie tekening en een hoeveelheidsberekening op basis van een hoogte van 4.50 m + 

NAP een oppervlakte op deze hoogte van 10 x 40 meter en een talud van 1:5. Er is rond de afmetingen van 

het speelschip (5 x 30 meter) 5 meter extra ruimte genomen. 

Schip 1



Bij speelschip 1 zit ook een App. 

De app wordt speciaal ontwikkeld voor spel en educatie rondom het schip.  De app biedt diverse 

zaken, zoals:  

1. De geschiedenis van de Slag bij Camperduin in tekst en beeld

2. Uitleg over schepen uit die tijd

3. Informatie over de omgeving met foto’s en video’s

4. Een spel in de vorm van een speurtocht, waarbij kinderen letters moeten zoeken die een woord of

zin vormen die te maken heeft met de functie die zij vervullen: kapitein, kok, schutter, etc. 

5. Het is een maatwerk app die nog ontwikkeld moet worden en kan worden aangepast aan de

wensen. 

Afmeting: 30 x 5 x 9 meter 

Speelwaardes: - hangmatten  - speel- en klimnetten  - Tibetaanse hangbruggen  - looptouwen  - 

touwbruggen  - RVS glijbanen  - kettingpaden  - looppaden  - binnenruimten met zitgelegenheden 

Detaillering: - Stuurwiel  - Kanonnen  - Stapels kanonskogels 




