Analyse van speel-waterpomp SWN80
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Naar aanleiding van een persbericht over waterpomp SWN80, vroegen wij Speelplan om eens te kijken naar de
rol, veiligheid en duurzaamheid van dit speeltoestel. Op veel natuurlijke waterspeelplaatsen, met water en zand,
is een waterpomp vaak een vast onderdeel van de speelstructuur.
Een speelplek met water en zand geeft eindeloos plezier aan kinderen die met veel creativiteit en fantasie
kunnen spelen. Bij de inrichting van een dergelijke speelplek is het vinden van een geschikte waterpomp een
grote uitdaging. In de praktijk blijkt vaak dat er mechanische problemen ontstaan en de vervangende
onderdelen niet aan te slepen zijn. De robuuste SWN80 waterpomp belooft veel en maakt het ook waar. Ook in
de Derde Wereld profiteren ze van deze installatie. [gallery link='file' ids="36260,36261,36262"] De SWN80
waterpomp wordt veel toegepast op natuurlijke speelplekken in de openbare ruimte. Dit vraagt een robuuste
en hufterproof installatie en bovenal een probleemloze werking. Veelal zijn er alleen maar positieve berichten
over de waterpomp. Ricardo de Graaf van camping ’t Woutershok op Texel kan erover meepraten. Drie jaar
geleden heeft hij een nieuwe speelvoorziening laten aanleggen met een grote waterspeelplek. De SWN80
waterpomp werd op een plateau geplaatst en aangesloten op de waterleiding. Er kon ook een bron geslagen
worden tot aan het grondwaterniveau maar daar is niet voor gekozen. ‘Met een aansluiting op de waterleiding
kunnen we in ieder geval schoon water garanderen’ was de eenvoudige verklaring. Na drie jaar intensief
gebruik door de kinderen van de camping kan Ricardo de Graaf alleen maar tevreden zijn. “Tot op heden
hebben wij geen omkijken naar de pompinstallatie. Het functioneert prima en kinderen zijn er blij mee.
Prijstechnisch was dit ook een goede keuze. In aanschaf niet de duurste en de onderhoudskosten vallen reuze
mee”. Conclusie Deze waterpomp is het overwegen waard. De ervaringen in de praktijk zijn in het algemeen
positief en daar gaat het om. het is in de markt een van de weinige pompen die goed functioneert. Laat u van
te voren goed informeren over de diverse installatiemogelijkheden zodat er gegarandeerd schoon water
opgepompt wordt. Meer informatie: www.vrm.nl Ervaringsverhaal Speeltuinbende Met dank aan: Henk
Bleyendaal, adviseur bij Speelplan Speelplan is een onafhankelijk ontwerp, advies en inspectiebureau voor
speelruimte. In deze hoedanigheid maakt Speelplan kennis met het hele brede arsenaal aan speeltoestellen in
de Nederlandse speelplekken. Speelplan verzorgt o.a. cursussen voor efficiënt en veilig beheer van
speelplekken.
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