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Nederlands voorwoord
NEN-EN 1176-6+C1:2019 vervangt NEN-EN 1176-6:2017.
Dit Nederlandse voorwoord is een informatief gedeelte, waarin aanbevelingen staan voor de toepassing
van NEN-EN 1176-6+C1:2019 in de Nederlandse praktijk.
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De normsubcommissie 330 136 00 'Speeltoestellen' heeft namens Nederland in de verschillende stadia
van de ontwikkeling van deze norm commentaar geleverd. Veel van het Nederlandse commentaar is
overgenomen, waardoor de Europese norm de Nederlandse praktijk benadert. Echter, een aantal
commentaren is niet meegenomen. Daardoor is er voor de Nederlandse situatie een toelichting en/of
regionale invulling op enkele paragrafen van de norm van toepassing.
In dit Nederlandse voorwoord wordt de toelichting die geldt voor de Nederlandse situatie gegeven.
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Ten gevolge van de ’afbuigingseffecten’ (bij veerelementen in alle richtingen) nemen kinderen zelf
een grotere afstand tot het toestel in. Ze blijven dus op grotere afstand dan wanneer er geen
afbuigingseffecten zouden zijn.

eld
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

EUROPESE NORM

EN 1176-6:2017+AC

EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE

januari 2019

ICS 97.200.40

Vervangt EN 1176-4:2017
Nederlandstalige versie

Vo

Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 4:
Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor
kabelbanen

Duitse titel

Engelse titel

Franse titel

Spielplatzgeräte und
Spielplatzböden - Teil 6:
Zusätzliche besondere
sicherheitstechnischeAnforderungen
und Prüfverfahren für Wippgeräte

Playground equipment and
surfacing - Part 6: Additional
specific safety requirements
and test methods for rocking
equipment

Équipements et sols d'aires
de jeux - Partie 6: Exigences
de sécurité et méthodes
d'essai
complémentaires spécifiques
aux équipements oscillants

or

Deze norm is de Nederlandstalige versie van de Europese norm EN 1176-6:2017+AC:2019. Hij is
vertaald door NEC. Hij heeft dezelfde status als de officiële versies.
Deze Europese norm is door CEN aangenomen op .15 april 2016 en het corrigendum op 9 januari
2019.

Pr

iew

ev

be
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Europees voorwoord
Dit document (EN 1176-6:2017+AC:2019) werd opgesteld door Technische Commissie CEN/TC 136
‘Sports, playground and other recreational facilities and equipment’, waarvan het secretariaat door de
DIN wordt gevoerd.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in april 2018 de status van nationale norm worden gegeven,
ofwel door publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen
moeten uiterlijk in oktober 2018 worden ingetrokken.
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Sommige elementen van dit document kunnen onderwerp kunnen zijn van patentrechten. De CEN kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet aanduiden van dergelijke patentrechten.
Dit document bevat corrigendum 1 dat op 9 januari 2019 is uitgegeven door CEN.
Dit document vervangt [C1>EN 1176-6:2017 <C1].
Dit document bevat het corrigendum 1 die de posities van figuur 6 en figuur 7 omwisselt.
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Het begin en het einde van tekst die is toegevoegd of aangepast door het corrigendum wordt in de
tekst aangegeven met de tekens [C1> <C1].
Dit document is deel van een reeks normen die speeltoestellen en bodemoppervlakken behandelen.
EN 1176 ‘Playground equipment and surfacing’ bestaat uit de volgende delen:
— Part 1: General safety requirements and test methods;
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— Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings;
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— Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides;
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— Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways;
— Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels;
— Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment;
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— Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation;

— Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment;
— Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network.

Dit deel van EN 1176 behoort te worden gebruikt in samenhang met EN 1176-1, EN 1176-7 en
EN 1177.
Voor opblaasbare speeltoestellen zie:

— EN 14960, Inflatable play equipment – Safety requirements and test methods.

De belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige editie van dit deel van EN 1176 zijn:
a) type 2, 3 en 4 worden niet gekenmerkt als toestel met gedwongen beweging;
b) bij wiptoestellen voor staand gebruik moet de valruimte ten minste 1 500 mm bedragen.
4

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

NEN-EN 1176-6+C1:2019
Volgens de CEN/CENELEC Internal Regulations zijn de volgende nationale normalisatie instituten
gebonden aan de implementatie van deze Europese norm: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus,
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië,
Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië,
Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Voormalige Joegoslavische
Republiek van Macedonië, Zweden en Zwitserland.
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Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen – Deel 6:
Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden
voor wiptoestellen
1 Onderwerp en toepassingsgebied

Vo

Dit document is van toepassing op wiptoestellen die worden gebruikt als speeltoestellen voor
kinderen, zoals vastgesteld in 3.1. Waar het speeltoestel een andere hoofdspeelfunctie heeft dan
wippen, mogen de relevante eisen in dit document worden gehanteerd, voor zover van toepassing.
Dit document specificeert aanvullende veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor wippen en
wiptoestellen die zijn bedoeld voor permanente installatie voor gebruik door kinderen.
Het doel is de gebruiker bescherming te bieden tegen mogelijke gevaren tijdens het gebruik.
OPMERKING
Bijlage A bevat een leidraad voor de bepaling van de veiligheid van andere typen
wippen/wiptoestellen.
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2 Normatieve verwijzingen

Naar de volgende documenten wordt in de tekst zo verwezen dat de bepalingen ervan geheel of
gedeeltelijk ook voor dit document gelden. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde editie
van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste editie van het document (met inbegrip van
eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing.
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EN 1176-1:2017, Playground equipment and surfacing – Part 1: General safety requirements and test
methods
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3 Termen en definities

Met betrekking tot dit document gelden de termen en definities gegeven in EN 1176-1:2017, evenals
de onderstaande.
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3.1
wiptoestellen; wip (hierna aangeduid als speeltoestel)
speeltoestel dat door de gebruiker in beweging kan worden gezet en algemeen wordt gekenmerkt
door een star element dat om een centrale steunconstructie schommelt
OPMERKING 1 bij de term: Het speeltoestel kan een of meer zit- of staanplaatsen hebben.

OPMERKING 2 bij de term: Figuur 1a) toont de belangrijkste componenten van wiptoestellen. Figuur 1b) toont
de belangrijkste componenten van wippen.
OPMERKING 3 bij de term: De wippende/schommelende beweging is afhankelijk van het type en de
samenstelling van de bevestiging (zie de figuren 2 t/m 7).
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b) Wip
Legenda
1
2
3
4
5
6

handsteun
lichaam
voetsteun
zit-/staanplaats
dragende component
onderstel/verankering

Figuur 1 — Belangrijkste componenten van wiptoestellen/wippen
3.2
axiale wip (type 1)
speeltoestel waarbij enkel een verticale beweging kan plaatsvinden
7
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