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Zandbak configuraties 

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

vermijd je best in verband met potentieel verstikkingsgevaar. Op harde 

ondergronden moeten de grondpinnen vervangen worden door steunstaken die 

precies even hoog zijn als je zandbak. Geef dit zeker aan bij het bestellen. 

 

 

Vierkante zandbakken 

Buitenmaat Binnenmaat Inhoud Combineer  bouwpakketten Of koop onderdelen 

L | B | H [cm] L | B | H [cm] liter zandbak zandbak XXL uitbreiding | L +103 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 XXL uitbreiding | L +103 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  
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Pin  
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https://witbosch.com/Modulair-uitbreidbare-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/Uitbreiding-voor-bakken-en-kantopsluiting-L-103-cm-p66645071
https://witbosch.com/4-modulaire-balken-van-107-cm-p66522044
https://witbosch.com/4-grondpinnen-van-47-cm-p28263192
https://witbosch.com/Modulair-uitbreidbare-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/Uitbreiding-voor-bakken-en-kantopsluiting-L-103-cm-p66645071
https://witbosch.com/4-modulaire-balken-van-107-cm-p66522044
https://witbosch.com/4-grondpinnen-van-47-cm-p28263192
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Zandbak tips 

Plaats van je zandbak 

Je zandbak plaats je best op een rustige locatie. Bij voorkeur half in de schaduw, half in de zon. Plaats een 
zandbak nooit in een donkere, vochtige plaats. Je zandbak in een looproute van kinderen neerzetten is 
geen goed idee.  

Speelzand 

Het 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 speeldiepte! Als je je zandbak op een 

zachte ondergrond plaatst kan de bodem onderaan de zandbak verder uitgraven worden om extra 

speeldiepte te bekomen. Vermijd evenwel te grote speeldieptes om verstikkingsgevaar in uitgegraven 

tunnels te voorkomen. 

Plaats een zandtafel of strandbal in het midden van je zandbak. Dit zorgt ervoor dat de zandbakafdekking 

boven het speelzand netjes opgespannen 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 je zandbak 

Niet alleen kinderen houden van een zandbak. Dieren ook. Daarom dek je best je zandbak af wanneer het 
niet in gebruik is. Plaats een strandbal of een zandtafel in het midden van je zandbak alvorens een 
zandbakafdekking aan te brengen. Dat zorgt ervoor dat het zeil netjes over het speelzand gespannen blijft 
en regenwater vlot afgevoerd kan worden. 

Kies als zandbakafdekking voor een beschermend gaasnet of voor een waterdicht zeil: 

1. Het fijn maar stevig gaasnet beschermt je zandbak tussen de speelbeurten door tegen ongewenst 
dierenbezoek en inwaaiend tuinafval. De permanente inwerking van weer en wind zorgt dan 
weer voor een constante en natuurlijke reiniging van het speelzand. 

2. Het waterdicht zandbakzeil beschermt je zandbak eveneens tegen ongewenst dierenbezoek en 
inwaaiend tuinafval. Én houdt speelzand en speelgoed droog tijdens zomerse onweersbuien 
zodat meteen daarna weer verder gespeeld kan worden. 

Sta niet toe dat er met huisdieren in de zandbak gespeeld wordt. Honden en katten zullen je zandbak snel 
als kattenbak gebruiken. 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. 


