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Zandbak configuraties 

Bepaal de gewenste hoogte (diepte) van je zandbak: 25 of 37,5 cm. De 

standaardhoogte van 25 cm biedt meer dan voldoende speeldiepte voor je 

kinderen. Hoger dieptes vermijd je best in verband met potentieel 

verstikkingsgevaar. Vervang op harde, ondoordringbare ondergronden de 

standaard verbindingspinnen door een steunstaak van dezelfde hoogte als je 

zandbak om de modulaire balken met elkaar te verbinden. 

Vierkante zandbakken 

Buitenmaat Binnenmaat Inhoud Combineer  bouwpakketten Of koop onderdelen 

l | b | h [cm] l | b | h [cm] liter zandbak zandbak XXL uitbreidingsset +107 cm balken 107 cm pinnen 

107 | 107 | 25 99 | 99 | 25 200 1   8 4 

107 | 107 | 37,5 99 | 99 | 37,5 320 1  2 12 4 

210 | 210 | 25 202 | 202 | 25 800  1  16 8 

210 | 210 | 37,5 202 | 202 | 37,5 1.300  1 4 24 8 

313 | 313 | 25 305 | 305 | 25 1.800 1 1  24 12 

313 | 313 | 37,5 305 | 305 | 37,5 2.900  2 2 36 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechthoekige zandbakken 

 

 

 

 

Buitenmaat Binnenmaat Inhoud Combineer  bouwpakketten Of koop onderdelen 

l | b | h [cm] l | b | h [cm] liter zandbak zandbak XL uitbreidingsset +107 cm balken 107 cm pinnen 

210 | 107 | 25 202 | 99 | 25 400  1  12 6 

210 | 107 | 37,5 202 | 99 | 37,5 650  1 3 18 6 

313 | 210 | 25 305 | 202 | 25 1.200 1 1  20 10 

313 | 210 | 37,5 305 | 202 | 37,5 1.950  2 3 30 10 

416 | 313 | 25 408 | 202 | 25 1.600  2  24 12 

416 | 313 | 37,5 408 | 202 | 37,5 2.900  3  36 12 

Legende  
 

Balk 

Pin  

1:100 

https://witbosch.com/Modulaire-houten-zandbak-L-107-x-B-107-x-H-25-cm-p51005008
https://witbosch.com/Modulaire-houten-zandbak-XXL-L-210-x-B-210-x-H-25-cm-p66645096
https://witbosch.com/Uitbreidingsset-voor-moestuinbak-en-zandbak-L-107-cm-p66645071
https://witbosch.com/Set-van-4-modulaire-balken-L-107-B-4-H-12-5-cm-p66522044
https://witbosch.com/Set-van-4-grondpinnen-%C3%B8-1-2-L-47-cm-p28263192
https://witbosch.com/Modulaire-houten-zandbak-L-107-x-B-107-x-H-25-cm-p51005008
https://witbosch.com/Modulaire-houten-zandbak-XL-L-210-x-B-107-x-H-25-cm-p66645070
https://witbosch.com/Uitbreidingsset-voor-moestuinbak-en-zandbak-L-107-cm-p66645071
https://witbosch.com/Set-van-4-modulaire-balken-L-107-B-4-H-12-5-cm-p66522044
https://witbosch.com/Set-van-4-grondpinnen-%C3%B8-1-2-L-47-cm-p28263192
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Zandbak tips 

Plaats van de zandbak 

De zandbak moet op een rustige plaats liggen. Bij voorkeur half in de schaduw, half in de zon. Plaats 
een zandbak nooit in een donkere, vochtige plaats. Plaats zandbakken niet in looproutes van kinderen.  

Speelzand 

Speelzand moet fijne bestanddelen bevatten. Korrelgroottes tot 2 mm zijn prima. We raden je aan om 
je zandbak enkel te vullen met gereinigd rivieren- of duinenzand. Vermijd zeker volgende producten: 

• Metselzand (te scherp) 

• Gemalen kalksteen 

• Gemalen marmer 

• Alle ander producten die veel stof veroorzaken 

De hoogte van je zandbak hoeft geen beperking te zijn voor de zandspeeldiepte! Als je zandbak op 

een zachte ondergrond geplaatst wordt kan je de bodem onderaan de zandbak verder uitgraven om 

extra speeldiepte te bekomen. Begrens de speeldiepte op maximaal 37,5 cm om verstikkingsgevaar 

in uitgegraven tunnels te voorkomen. 

Plaats een zandtafel in het midden van de zandbak. Dit zorgt ervoor dat een zandbakafdekking boven 

het speelzand gespannen blijft. Bijkomend voordeel is dat de kinderen met zand op de zandtafel 

spelen in plaats van op de rand van de zandbak, hierdoor zal er minder zand buiten de zandbak 

terechtkomen. 

Onderhoud van de zandbak 

Niet alleen kinderen houden van speelzand. Dieren ook. Daarom dek je best je zandbak af wanneer 
het niet gebruikt wordt. Afdekzeilen zijn hiervoor makkelijk aan te brengen en terug te verwijderen. 
Plaats een opblaasbare bal of een zandtafel in het midden onderaan het zeil. Dat zorgt ervoor dat het 
zeil netjes over het zand gespannen blijft en neerkomend hemelwater vlot kan wegvloeien. 

Je kan twee types zeil gebruiken om je zandbak af te dekken: 

1. Netten met fijn mazen: deze houden de meeste dieren tegen en voorkomen ook 
verontreiniging met tuinafval zoals bladeren enz. Hierdoor zal je minder snel het zand moeten 
vervangen. Nadeel is dat het speelzand nat kan worden en dus zal moeten droegen na een 
bui alvorens er verder kan gespeeld worden. 

2. Waterdichte afdeknetten: ook deze houden de meeste dieren en tuinafval tegen maar zorgen 

er tevens voor dat het zand droog blijft tijdens een fikse zomerse bui waardoor er meteen na 

de bui verder kan gespeeld worden. Nadeel is dat de natuurlijke reiniging van het zand wat 

vermindert door deze volledige afdekking. 

Sta niet toe dat kinderen met huisdieren in het zand spelen. Deze laatsten zouden het wel ‘s kunnen 
verwarren met de kattenbak. Inspecteer voor elk gebruik je zandbak op honden- en kattenpoep. Schep 
verontreinigingen ruim uit. Rakel met een hark regelmatig het zand en verwijder tuinafval en andere 
verontreinigingen. 


