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EXTREEM KRACHTIGE 
BLADBLAZER

ONTDEK DEZE MACHINE BIJ UW  
STIHL DEALER, OF KIJK VOOR  
MEER INFO OP STIHL.NL

Bij het onderhoud van grote percelen of openbare 
parken zijn de professionele ruggedragen STIHL 
bladblazers onmisbaar. De BR 800 C-E steekt er met 
zijn hoge blaaskracht van 41 N met kop en schouders 
bovenuit. Door het ergonomisch draagsysteem en 
STIHL antivibratiesysteem is het aangenaam werken. 
Praktische details zoals de start aan de zijkant, een 
regelbaar vermogen en een blaaspijp met snelsluiting 
laten het werk vooruitgaan. Het compacte handvat 
en ophangoog zorgen tenslotte voor zorgeloos 
transport en opberging. 
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Kleurrijke ondergrond
‘De ondergrond van de speelplaats is geheel 
opgebouwd uit kunstgras in diverse kleuren 
die gras, wegen en vlammen verbeelden. Het 
ziet er flitsend uit’, vindt Paul Wervenbos, pro-
jectleider bij Verheij. ‘Er zijn ook verschillende 
brandweerelementen geplaatst. Kinderen kun-
nen springen in een valnet, meerijden met de 
brandweerwagen en glijden als een brandweer-
man. Het is een van de leukste speelprojecten 
die ik in Zuidplas heb mogen doen.’

Slingers, ijsjes en drinken
De speeltuin valt ook in de buurt in de smaak. 
‘Namens een heleboel kids uit de buurt wil ik 

jullie laten weten hoe blij iedereen is met de 
nieuwe speeltuin!’ Liet een bewoner weten. ‘We 
hebben de opening van de speeltuin zelfs een 
klein beetje gevierd met slingers en voor ieder-
een een ijsje en drinken.’ Ook een andere bewo-
ner is vol lof: ‘Het thema spreekt enorm aan en 
de speeltoestellen zijn mooi om te zien, erg leuk 
om te ontdekken en goed voor de motoriek. De 
ondergrond met het vuur en de weg maken het 
af. Ik hoop dat er meer van dit soort leuke speel-
tuintjes komen!’
 
Samenwerking
Het ontwerp voor de speelplaats is gemaakt 
door Van Vliet bedrijven uit Waddinxveen, na 
een idee van Verheij-projectleider Wervenbos. 
Van Vliet bracht ook het kunstgras aan en 
plaatste de speeltoestellen, die geleverd werden 
door Eibe. Hoornaar Hekwerken plaatste hek-
werken. Verheij coördineerde het gehele project 
en voerde grond- en straatwerk uit.  
 

Droomt jouw kind ervan om avonturen als 

brandweerman Sam te beleven? Bij de Wolga 

in Nieuwerkerk aan den IJssel is deze droom 

werkelijkheid. De nieuwe speelplaats is daar 

ingericht rondom het thema ‘brandweer’ 

door Verheij Integrale groenzorg. Deze unieke 

speeltuin vormt het startschot voor een reeks 

andere renovaties van speeltuinen in de 

gemeente Zuidplas.
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Brandweer-speeltuin wakkert 
renovatievuur Zuidplas aan
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SPEELRUIMTEPLAN  
Afgelopen najaar werden op verschillende 
plaatsen in de gemeente Zuidplas oude 
speeltoestellen verwijderd. ‘Dit was van-
wege de veiligheid’, vertelt Guus Moret, 
beleidsmedewerker bij de gemeente. ‘In 
de tussentijd zijn er op basis van het speel-
ruimteplan van de gemeente Zuidplas 
en de wensen van de omgeving plannen 
gemaakt. Als eerste project stond de 
speeltuin bij de Wolga op de planning. 
Inmiddels is Verheij al met andere recon-
structies bezig en zullen er dit jaar nog 
vele volgen. We zijn blij met het resultaat 
dat Verheij tot nu toe heeft geleverd en kij-
ken uit naar de rest van de reconstructies.’
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