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Door zijn natuurlijke duurzaamheid is robiniahout bijzonder goed toe te passen in speelobjecten en speelstructuren. Het 
hout moet wel intensief bewerkt worden voordat het geschikt is als constructiemateriaal. Ook dient het onderhoud en de 
montage op een voor robiniahout correcte wijze te verlopen. 

Deze whitepaper helpt u om robiniahout optimaal toe te passen en informeert u over de: 

1 Eigenschappen van robiniahout
2 Bewerking van robiniahout
3 Montage van robiniahout
4 Onderhoud en instandhouding van robiniahout

1  Eigenschappen van robiniahout

Binnen de Europese houtsoorten neemt het hout van de acaciaboom, (Robinia pseudoacacia) op basis van zijn natuurlijke 
weerstand tegen abiotische en biotische invloeden, een bijzondere plaats in. In de norm DIN-EN 350-2 zijn de verschillende 
houtsoorten naar gelang hun weerstand in klassen ingedeeld (zie tabel weerstandsklassen). De acacia is de enige, in Europa 
gecultiveerde, houtsoort in weerstandsklasse 1. Acaciahout kan daardoor zonder te impregneren overal buiten gebruikt worden en 
is een zinvol en geschikt alternatief voor tropisch hout.

Tabel weerstandsklassen

Weerstandklasse 1 2 3 4 5

Duurzaamheidsklasse Zeer 
duurzaam

Duurzaam Matig 
duurzaam

Weinig 
duurzaam

Niet 
duurzaam

Houtsoorten Acacia Eiken
Tamme 
Kastanje
Thuja

Douglasspar
Pijnboom
Lariks

Rode eik
Spar

Beuk
Populier

Praktijkadviezen voor optimale toepassing 
en onderhoud van robiniahout
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Onder lokale weersomstandigheden begint het hout van de populier na 2 jaar te rotten, van de beuk na 3 jaar, de es na 7 jaar, 
de lariks na 10 jaar en de eik na 12-15 jaar. Het hout van de normale acacia is ten opzichte van deze houtsoorten superieur. Zelfs 
acaciahout van slechte kwaliteit zal minstens 20 jaar probleemloos goed blijven. (bron: GÖHRE, 1952)
Op basis van uitgebreide onderzoeken is de levensduur van palen, masten en constructiedelen uit acaciahout als volgt vastgesteld 
(MOLNAR 1988):

• in de buitenlucht, bij contact met de bodem: 15-30 jaar
• in de buitenlucht, zonder contact met de bodem: 60-80 jaar
• onder water: 500 jaar
• droog: 500-1000 jaar

In de Verenigde Staten van Amerika bestaan talrijke onderzoeken naar de houdbaarheid van palen gemaakt van acaciahout. 
DETWEILER maakt melding van 110 jaar oude omheiningspalen, die na verwijdering uit de grond nog steeds voor hetzelfde doel 
doorverkocht konden worden. RABER maakt zelfs melding van 125 jaar oude omheiningspalen die in goede toestand uit de grond 
gekomen zijn. 

Oorzaken voor de hoge natuurlijke duurzaamheid

De natuurlijke duurzaamheid ontstaat door de opbouw en de grondstoffen van robiniahout. De acacia met haar kringporiën in 
het voorjaarshout heeft vele, dicht op elkaar liggende, brede vaten en in het herfsthout donkere strepen die bestaan uit nauwe, 
gelijkvormige holle cellen. De acacia is een vast gekleurde kernhoutsoort. Het lichte spinthout wordt regelmatig omgevormd tot 
het donkere kernhout. De acacia heeft één van de dunste spinthoutzones (1cm breed) en daarmee een kernpercentage van 87 % 
bij een stamdikte van 30 cm, en 96 % bij een stamdikte van 90 cm. (bron: KUCERA 1997).

De belangrijkste factoren voor de hoge natuurlijke weerstand van acaciahout zijn: 
• De vroegtijdige sluiting van de tracheeën in het hout. Thyllen zijn versmallingen die voorkomen in de primaire celwanden van 

de tracheeën in de stam, die hierdoor verstoppen en niet meer in staat zijn om water en lucht te transporteren door de stam. 
Daardoor zijn er voor schimmels en insecten amper voedingsstoffen te vinden in dit type hout. 

• De vroegtijdige verkerning. Al na weinig jaren begint de acacia met het opslaan van gomhars en looistoffen in de stam. Dit 
heeft tot gevolg dat er veel minder zacht hout in de kern van de stam voorkomt en een geringe hoeveelheid spinthout aan de 
buitenzijde van de stam (ongeveer 3 tot 5 jaarringen)

• De giftige werking van de verkerningsstoffen. Robinetine en Dihydrorobinetine zijn giftig voor houtverdervende schimmels en 
insekten.
Bron: www.robinienholz.de
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2  Bewerking van robiniahout

In de ervaring van Ovaal Speelconcepten is robiniahout optimaal geschikt voor toepassing in speeltoestellen of -objecten wanneer 
het buitenste spinthout wordt verwijderd. Hieronder wordt het bewerkingsproces beschreven dat de leverancier hanteert.

De boomstam inclusief bast (1), de natuurlijke boomstam, wordt tijdens een uniek bewerkingsproces intensief geschaafd en 
ontdaan van de buitenste drie tot vijf jaarringen, waarmee het zachte spinthout (2) wordt verwijderd en de harde, duurzame kern 
(3) overblijft voor verwerking tot speeltoestellen.

Verwijdering van spinthout is noodzakelijk, want:
• Spinthout verdroogt, splijt en vergaat in korte tijd
• Spinthout is een voedingsbodem voor insectenplagen
• Spinthout is geen goede ondergrond voor verven en lazuren
• Spinthoutverbindingen in speeltoestellen zijn minder veilig dan kernhoutverbindingen



Ovaal Speelconcepten Whitepaper Robiniahout. © 2010 www.straatbeeld.nl

Kernhout (3) is:
• Kwalitatief het meest hoogwaardige hout van duurzaamheidsklasse A
• Zeer geschikt voor houtverbindingen en constructies
• Resistent tegen bacteriën en schimmels
• Ongelazuurd bijzonder fraai met een natuurlijk en zilverglanzend patina
• Geschikt om desgewenst te verven en lazuren
• Verkregen door ruw robiniahout intensief en handmatig te bewerken

3  Montage van robiniahout
 
Voor een correct verloop van de montage van robiniahout worden speeltoestellen zo compleet mogelijk geassembleerd tijdens 
het productieproces, rekening houdend met alle geldende veiligheidsnormen. Alleen indien noodzakelijk worden speeltoestellen 
voor het transport gedemonteerd en gecodeerd.
Bij ieder geleverd speeltoestel ontvangt u de:

• Plattegrond met ingetekende valruimte
• Onderhoudsvoorschriften
• Bevestiging van de normconformiteit

De plaatsing van grote en gecompliceerde speeltoestellen kan op aanvraag door uw robiniahoutleverancier uitgevoerd worden. 
De kosten voor de montage zijn hierbij gebaseerd op het type en de grootte van het toestel, evenals de van de afstand 
afhankelijke voorrijkosten. 
Gangbare voorwaarden voor de montage door een robiniahoutleverancier als Ovaal Speelconcepten zijn een normale 
bodemgesteldheid tot een diepte van 1 meter, overeenkomstig Bodemklassering 3 van DIN 18300. De bouwplaats moet 
toegankelijk zijn voor vrachtwagens van 7,5 ton en indien aangegeven voor plaatsing met een wiellader of bouwkraan. Van belang 
is dat circa 14 dagen na de montage van de speeltoestellen alle demonteerbare verbindingselementen getest worden op vastheid 
en waar nodig nagetrokken worden.

Fundamenten
Om een zekere plaatsing van de speeltoestellen te garanderen, moeten deze in beton geplaatst worden. De fundamenten 
dienen op een dusdanige wijze uitgevoerd te zijn, dat er geen gevaar kan ontstaan voor spelende kinderen. Bij een losse, 
geschudde ondergrond, bijvoorbeeld zand, moeten de fundamenten minstens 40 cm onder het speeloppervlak liggen 
(fundamentvoorbeeld B). Wanneer de bovenzijden van de fundamenten afgerond worden, volstaat een fundamentdiepte van 20 
cm (fundamentvoorbeeld A). De inbouwdiepte van de speeltoestellen is door inkervingen in de standpalen aangegeven. 
De benodigde maten van de fundamenten dienen van de bijgeleverde plattegrond overgenomen te worden. De inbouwdiepte is 
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daarnaast tevens aangegeven op de bouwelementen. Het aanleggen van de gaten voor de fundamenten kan pas gebeuren nadat 
de standpalen van het geleverde speeltoestel nagemeten zijn. Indien het toestel bij de leverancier gereed staat, is het mogelijk 
om vooraf informatie te verkrijgen.

4  Onderhoud en instandhouding van robiniahout
 
Ook speeltoestellen van acaciahout uit weerstandsklasse 1 bestaan uiteindelijk uit organisch materiaal dat onder invloed van 
externe factoren optisch en na langere tijd ook structureel wordt belast en veranderd. Door regelmatig onderhoud kan de 
levensduur van de speeltoestellen vergroot worden.

Moet ik mijn robiniahout behandelen?
Dankzij de zeer hoge resistentie van het hout hebben speeltoestellen van acaciahout geen chemische houtbescherming nodig. 
Van groot belang voor de duurzaamheid is dat robiniahout spinthoutvrij wordt geleverd, zoals beschreven onder 2. Bewerking 
van robiniahout in dit document.
Onbehandeld krijgt de oppervlakte na ongeveer een jaar een natuurlijke zilvergrijs patina. Indien gewenst krijgen speeltoestellen 
in de fabriek een vuil- en waterafstotende, weervaste, poreuze lazuur verflaag op basis van natuurlijke oliën. Het is mogelijk om 
door middel van doorschijnende lazuren de levendige vlammen in het hout te versterken en een zekere kleuring zichtbaar te 
maken. Zo gebruikt de firma Ovaal speelconcepten speciale ecologische kleurlazuren om figuurlijke elementen in een speeltoestel 
te accentueren. 
Mocht men op een later tijdstip een lazuurlaag willen aanbrengen, kies dan een donkere kleurtint die het verouderde hout 
betrouwbaar kleurt.

Fundamentvoorbeeld A Fundamentvoorbeeld B
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Hoe vaak moet een kleurlaag opnieuw aangebracht worden, en waar moet men op letten?
Een aangebrachte lazuurlaag dient iedere 2 tot 3 jaar vernieuwd te worden, om de optische waarde van het speeltoestel te 
behouden. Afhankelijk van weersinvloeden kan een nieuwe lazuurlaag ook eerder noodzakelijk zijn. Wanneer u tijdens de controle 
van het speeltoestel steeds meer grauwe plekken ontdekt, dient u zo spoedig mogelijk een nieuwe lazuurlaag aan te brengen.
Voordat u een lazuurlaag vervangt, dient u ervoor te zorgen dat het speeltoestel geheel droog is. Verwijder losse hout- en 
lazuurstukjes met een messing staalborstel of een slijper. Mosgroei kan met een hogedrukreiniger verwijderd worden. Breng het 
lazuur met lange kwaststreken aan en borstel overtollige lazuur goed in het hout. Een verfpistool vergemakkelijkt het aanbrengen 
van de laag op moeilijk toegankelijke plaatsen. 
Let u bij de keuze voor het lazuur op de ingrediënten en de verdraagzaamheid van het oplosmiddel met het voorstrijkmiddel. Men 
dient poreuze lazuurverf, die aan de criteria uit DIN 53160 “speeksel- en zweetbestendigheid” moet voldoen, in een dunne laag 
aan te brengen. Bij de verwerking dienen de aanwijzingen van de fabrikant in acht genomen te worden.

Waarom houdt de lazuurlaag niet zo lang als verwacht?
Het productieproces – het aanbrengen – is bepalend voor eventuele problemen. Bij gedroogd acaciahout zijn er geen open 
verbindingen tussen de onderlinge cellen. Het lazuur kan daardoor alleen in kleine spleetjes en scheurtjes tussen de cellen 
dringen, en dat ook alleen nog maar voor zover de capillaire krachten in het hout hun werk kunnen doen. Het lazuur wordt als laag 
opgebracht en trekt slechts enkele millimeters diep in het hout. Zon, wind, regen en sneeuw hebben een slechte invloed op de 
kleurlaag. Ze hebben een blekende, uitdrogende, verslijtende en zwellende uitwerking.
Het lazuur beschermt het hout tegen grauw worden zolang als deze aanwezig is. Dikkere lazuurlagen beschermen niet langer of 
beter dan dunne. Een dergelijke laag is minder elastisch, kan niet meegaan met het zwellen en krimpen van het hout, scheurt 
en bladdert af. Verzorgt u uw speeltoestellen daarom liever regelmatiger met een dunne laag. Het hout zuigt de benodigde 
hoeveelheid lazuur op. Blijft er een plasje lazuur op het hout staan, verwijdert u deze dan met een kwast. 

Onderhoudsinstructies

Onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakkundig personeel dat een vakinhoudelijke 
houtopleiding heeft genoten en over voldoende kennis beschikt van de geldende voorschriften.
Binnen 14 dagen na de montage van de speeltoestellen dienen alle demonteerbare verbindingselementen getest te worden op 
vastheid en waar nodig nagetrokken te worden.
De mate van onderhoud en de tijdsintervallen tussen de inspecties en instandhoudingsmaatregelen op uw specifieke locatie zijn 
gebaseerd op de belasting (speelgebruik en oneigenlijk gebruik) van ieder afzonderlijk speeltoestel. 

Bij de regelmatige visuele routine-inspecties dient men wekelijks (indien noodzakelijk vaker) het volgende te testen en te 
documenteren:

• Zuiverheid, tussenruimte tussen het toestel en de bodem
• Toestand van de oppervlakte van de bodem
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• Vrijliggende fundamenten
• Dikte van de valbeschermingsondergrond
• Scherpe kanten, splintervorming, uitstekende schroeven, bouten of andere gevaarlijke of juist missende onderdelen
• Overmatige sporen van slijtage, vooral bij bewegende delen
• Vastheid van de constructie, vastheid van de valbeveiligingen aan trappen en platformen
• Loszittende bouten en schroeven, respectievelijk beschadigingen hiervan
• In het algemeen sporen van vandalisme, gebruik of weersinvloeden

Gebaseerd op de visuele routine-inspecties dienen, bijvoorbeeld elke 1 tot 3 maanden (indien noodzakelijk vaker), de volgende 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te worden:

• Verwijderen van glasscherven en andere vervuiling
• Onderhoud van de valbeschermings-ondergrond: reinigen, vervangen of aanvullen
• Aanvullen van los vulmateriaal tot aan de juiste valhoogte
• Onderhoud van open ruimtes
• Natrekken van bevestigingsmiddelen
• Smeren van scharnieren
• Bevestigingen vervangen
• Opgebruikte of kapotte delen vervangen
• Kapotte constructiedelen vernieuwen
• Nastrijken en nabehandelen van oppervlakten

Ieder speeltoestel dient volgens DIN EN 1176-7 tenminste éénmaal per jaar aan een grondig onderzoek onderworpen te worden 
naar diens algemene betrouwbare toestand.

Kunnen scheuren in bouwelementen een gevaar opleveren voor de gebruikers van de speeltoestellen?
‘Hout is een levende grondstof’, ‘hout werkt’. Uitspraken als deze weerspiegelen de grote waarde die men aan de grondstof 
hout toekent bij de toepassing in speeltoestellen voor kinderen. Inderdaad is hout een materiaalsoort die zich aanpast aan de 
omstandigheden van zijn omgeving en op veranderingen reageert. Dit wordt extra duidelijk tijdens langdurige warme, droge 
periodes, aangezien er dan vaker scheuren in het hout voor kunnen komen. Deze scheuren verdwijnen grotendeels weer zo gauw 
een dergelijke droge periode weer voorbij is. 
Scheuren zijn echter niet de - ongewenste en slechts op de koop toegenomen – ‘keerzijde van de medaille’. Scheuren in het 
hout zijn veel meer het logische gevolg en consequentie van het gebruik van een natuurlijke grondstof. En bovenal: scheuren 
in loodrechte palen leveren geen gevaar op! Dit wordt bevestigd door de gebruikersraad van het DIN (Deutsches Institut für 
Normung e.V.) in haar onderzoek in 1988.
Scheuren ontstaan, en ze veranderen. Gelijktijdig met uw regelmatige onderhoud van de speeltoestellen dient u vooral de 
volgende punten goed in acht te nemen bij elke inspectie:
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• Wanneer zich harde voorwerpen in de scheuren bevinden (bijvoorbeeld kiezelstenen die daar door kinderen in gestopt zijn), dan 
dienen deze verwijderd te worden. Wanneer de scheuren zich gaan sluiten kunnen deze voorwerpen problemen opleveren.

• Gelieve de scheuren niet op te vullen met bijvoorbeeld siliconen of andere materialen. Het hout kan dan niet meer ‘ademen’, 
oftewel vocht opnemen of afgeven.

• Verwijdert u de randen van de scheuren, om deze zo minder scherp te maken. De norm EN 1176 voorziet hierbij in een 
afrondingsradius van 3 mm.

Als u deze kleine aanwijzingen in acht neemt, zullen scheuren ten gevolge van uitdroging u geen problemen opleveren.

De gebruikersraad van het DIN heeft bij het thema ‘droogtescheuren in toegepast rondhout, problematisch bij speeltoestellen 
voor kinderen?’, de volgende standpunten ingenomen:

Standpunt met betrekking tot de grondstof:
Droogtescheuren in houten constructiedelen (bijvoorbeeld palen met kern) worden niet beschouwd als gevaarlijke openingen in 
de zin van de norm, aangezien de dreiging op het vast komen te zitten van vingers dankzij de vorm van de scheuren (naar binnen 
nauwer wordend) nagenoeg uitgesloten is.

Standpunt met betrekking tot halffabrikaten:
Alleen in het geval dat het openingen betreft van 8 mm tot 25 mm doorsnede, in parallelle en elkaar opvolgende profielen, kan 
men in een scheur vast komen te zitten, bijvoorbeeld bij zich openende uiteinden van buizen, gaten en spleten in dunwandige 
grondstoffen zoals blik of schakelkettingen. Hier kunnen vingers door insteking of verkeerd vastpakken vast komen te zitten. Onder 
invloed van het eigen lichaamsgewicht en de gelijktijdige beweging van het apparaat zelf kan dit tot breuken of zelfs amputaties 
lijden. Daarom dienen deze soorten van openingen in speelomgevingen vermeden te worden. Een degelijke assemblage ter 
bescherming van vingers dient bij de constructie van speeltoestellen altijd in acht te worden genomen. Samengevat kan gesteld 
worden dat droogtescheuren in houten constructiedelen geen gevaar opleveren voor de gebruikers van deze speeltoestellen.

Kunnen scheuren in houten constructiedelen gevaar opleveren voor het toestel zelf?
Hout is een natuurlijk materiaal dat ook na het vellen van de boom een ‘eigen leven’ blijft leiden. Door de celopbouw van het 
hout, leidt dit onder weersinvloeden tot zwel- of krimpbewegingen, waardoor er enorme krachten binnen de cellen ontstaan. Door 
deze krachten ontstaan minischeurtjes. Wanneer het onderlinge verband tussen de celwanden doorbroken wordt, kunnen deze 
scheurtjes zich iets vergroten.
Volgens de Duitse Houtbeschermingsbond (DHV) dient scheurvorming in een natuurlijke grondstof zoals hout als normaal 
beschouwd te worden en mag daarmee, binnen een redelijke mate, getolereerd worden. Aangezien acaciahout een houtsoort 
uit weerstandsklasse 1 is, hoeft men niet bang te zijn voor rottingsprocessen als gevolg van scheurvorming. Ten aanzien van de 
constructie kunnen er alleen problemen ontstaan als scheuren een constructiedeel over de grootste dwarsdoorsnede doormidden 
klieven, of wanneer door een scheur de grip van een schroef verloren gaat.
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Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over het toepassen en onderhouden van Robinahout kunt u contact opnemen met Ovaal speelconcepten  
(info@ovaalspeelconcepten.nl). Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

i
Ovaal speelconcepten
Holten 
T: 0548-363067
www.ovaalspeelconcepten.nl


