
 

Verkoop speeltoestellen Speeltuin Britswert 

 

De speeltuin van Britswert wordt gerenoveerd met gecertificeerde, veilige en uitdagende toestellen.  
De huidige toestellen zijn niet gecertificeerd en voldoen daarmee niet aan de eisen die een gemeente 
stelt. Hierdoor komen deze toestellen vrij voor de verkoop. De speeltuin is door architect Duinker en 
Kloppenburg ontworpen en De Wilde heeft daarbij de speeltoestellen getekend en geplaatst. De 
toestellen hebben een nautisch thema en passen perfect in een natuurlijke omgeving. Deze zijn nog 
goed te gebruiken voor privégebruik. Er moet daarbij rekening worden gehouden dat er bij 
herplaatsing evt delen vervangen zouden moeten worden.  

De opbrengst is voor het mogelijk maken om de speeltuin te renoveren. Bewoners van de dorpen 
Wiuwert en Britswert krijgen eerst een week de tijd om te reageren. Bij onvoldoende reactie en/of 
opbrengst kan er beslist worden de toestellen op marktplaats aan te bieden. Tijdstip en manier van 
verwijderen in overleg. 

 

1. Dubbele schommel 

 

In goede staat en lange “swing”. RVS bevestigingsmateriaal dat uit elkaar halen en in elkaar 
zetten vergemakkelijkt. Houten palen, kettingen, zitjes in goede staat. 
 



 
Lengte:  4,8m 
Breedte 2m 
Hoogte: 3m 

 

2. Schommel met schommelmand 

 

 
Prachtig, natuurlijk toestel. Mand en kabels (incl veiligheidskabel) in goede staat. Houten 
palen in redelijk tot prima staat op 1 verticale staander na. RVS bevestigingsmateriaal dat uit 
elkaar halen en in elkaar zetten vergemakkelijkt. 
 
Lengte:  3,8m 
Breedte 2,8m 
Hoogte: 3m 
 
Diameter schommelmand: 1m 

 

 



 

 

3. Schip 

 

  
 



 
 
 
Prachtig gevormd speelschip. Met aan stuurboord (rechts) een glijbaan, bakboord (links) een 
podium met rubbertegels, en “in de roef” een gezellige picknickbank. De roef is van achteren 
ook bereikbaar door een kruipbuis. Het voordek is een zandbak. Bij demontage van dit schip 
zullen delen verloren gaan, deze moeten vervangen. Ook voor de liefhebber van mooi 
gevormd en nostalgisch hout is dit een prachtig object. Een bod op delen van het geheel is 
ook mogelijk maar de voorkeur ligt bij verkoop van geheel. 
 
Lengte:  8m 
Breedte schip: 2,6m (excl. glijbaan en zijgedeelte met kunststof tegels) 
Breedte max: 2,6m + 2,3m(glijbaan) + 2,4m(zijgedeelte) = 7,3m 
Hoogte: 2,5m 
 
Glijbaan 
Lengte:  2,3m / Glijlengte: 2,8m 
Breedte: 0,6m  
Hoogte : 1,3m 
 
Zijgedeelte met kunststof tegels 
Breedte: 2,4m 

 

4. Touwbrug 

 



 
 
 
 
 

  
 
Leuke touwbrug met mooi gevormde delen. 1 horizontale ligger moet zeker vervangen. Rest 
in redelijke staat.  
 
Lengte:  6m 
Overspanning: 4,9m 
Breedte: 1,3m 
Hoogte: 2m 

 

 

5. Kleine glijbaan 

 

 
Leuke glijbaan voor de kleintjes. Glijgedeelte prima staat. 
Lengte:  1,4m  
Breedte: 0,6m  
Hoogte : 0.5m glijbaan. Incl beugel bovenzijde ca 1,50 



 
 
 
Opbrengst is voor renovatie van de speeltuin waarbij er prachtige toestellen geplaatst kunnen 
worden als het budget rondkomt. De toestellen kunnen bekeken worden aan De Terp te 
Britswert. Reacties en biedingen kunnen gedaan worden aan voorzitterdb@wiuwert-
britswert.frl of per Whatsapp naar 0653471450. De speeltuincommissie neemt contact met u 
hierover op. 
 
 


