
 

 

 

 
Bestekomschrijving  

öcocolor houtsnippers 

 

 

  
 
Duurzaam houtsnippermateriaal 
 
Merknaam 
öcocolor® 
 
Materiaal 
Geschredderde (niet gehakselde) houtsnippers uit onbehandeld, droog hout, zonder schors (geen loofhout). 
Materiaalgrootte 5 – 50 mm.  
Gecertificeerd materiaal (TÜV attest betreffende valdemping en korrelgrootte). 
Het materiaal en kleurstof zijn getest op brandveiligheid, milieu- en kindvriendelijkheid. 
Kleuren: ongekleurd (naturel) of gekleurd met biologische grondstoffen.  
Artikelnummers:  KSB-0 – Naturel / KSB-1 – Goud / KSB-2 – Rood / KSB-5 – Groen / KSB-6 – Blauw 
 
Toepassingen 
• onder speeltoestellen 
• op trapveldjes 
• op paden voor bijvoorbeeld trimpaden, fietspaden en bij golfterreinen of als decoratieve bodembedekker 
 
Opbouwinstructies 

1. Drainagelaag bestaande uit 10 - 15 cm gebroken steen (geen grind), gezeefd tot 
afmetingen tussen 16 en 40 mm (bijvoorbeeld 16/32 of 30/40). Gelijkmatig aanbrengen 
en vlakken. 
Te gebruiken materiaal bijvoorbeeld lava of schots graniet. Geen grind of puin gebruiken 
(grind rolt en puin bevat te veel fijne deeltjes waardoor het verhardt). 

Alternatief: 
Wanneer duurzaamheid niet de eerste vereiste is, kan gebruik gemaakt worden van grof zand als 
drainerende ondergrond. Bij gebruik van gronddoek of grof zand dient u rekening te houden met vaker 
bijvullen. 
 

2. öcocolor® houtsnippermateriaal aanbrengen op de drainagelaag.  
De aan te schaffen hoeveelheid (los gestort) is 30 cm onder statische toestellen. Dit 
klinkt in tot 25 cm na enkele dagen. Hiermee rekening houden bij het uitgraven. De 
inklinkfactor van öcocolor houtsnippers is factor 1,2. 
Onder dynamische toestellen, waar kinderen zich met de voeten afzetten om beweging te 
krijgen of beweging te stoppen, dient plaatselijk een laagdikte van 45 cm worden 
aangebracht (ingeklonken laagdikte 35 cm). Dit is o.a. onder schommels, draaitoestellen, 
duikelrekken en bij de uitloop van glijbanen. Laagdikte voor overig gebruik zoals paden en 
trapveldjes is 15 cm (ingeklonken 12 cm). Het materiaal gelijkmatig aanbrengen en 
gladharken. Bij voorkeur geen worteldoek gebruiken tussen steenslag en öcocolor. 
 

 

       
4 kleuren en naturel splintervrij  maatvast, korrelgrootte 5-50 mm    
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