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Met vallen en opstaan

Kinderen verkennen de wereld en leren door hun ervaringen. Met vallen en opstaan, 

omdat ze opgaan in hun spel en hierdoor geen gevaar zien. Om ze te beschermen 

tegen ongelukken, is het Veiligheidsgras® ontwikkeld. Een uniek product dat de 

hoogst mogelijke bescherming biedt tegen de gevolgen van een onverwachte val. 

Door velen gekopieerd, maar nooit geëvenaard.

De voordelen van Veiligheidsgras® op een rijtje:
• duurzaam en onderhoudsarm
• milieuvriendelijk en 100 % recyclebaar
• sterke prijs/kwaliteit verhouding
• natuurlijke uitstraling en optimale bescherming
• naadloze vloer
• getest volgens de norm NEN-EN 1177:2008 op beton
• TUV gecertificeerd
• 8 jaar garantie op valdemping en installatie

Veiligheidsgras® vindt u terug bij gemeenten, scholen, 
kinderdagverblijven en in de recreatiebranche. 
Al meer dan 15 jaar vinden onze producten hun 
afzet op de professionele markten in binnen- en 
buitenland. Veiligheidsgras® is veilig, duurzaam en 
milieuvriendelijk. Geheel ontworpen naar de wensen 
en behoeften van kinderen.

Veiligheidsgras
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Toepassing

Het Veiligheidsgras® wordt zowel buiten als binnen 
toegepast als ondergrond voor trapveldjes en speelobjecten.
Het Veiligheidsgras® kan op diverse ondergronden gelegd 
worden zoals zand, beton, lava of ons nieuwe Dryfield- 
systeem. De belangrijkste voorwaarde is dat de grond 
voldoende drainerend is, zodat u altijd een droge 
ondergrond heeft. Het systeem is samengesteld uit één 
of twee basislagen schokabsorberende S-Foammatten die 
afgedekt zijn met een worteldoek en die in puzzelverband 
in elkaar worden gelegd. De bovenlaag van het systeem 
bestaat uit kunstgras dat naadloos wordt gelegd en 
ingestrooid wordt met kwartszand, zodat slijtage en 
vandalisme tot een minimum worden beperkt. Voor 
binnenlocaties wordt er een ander soort kunstgras 
toegepast dan we buiten aanleggen. Echter voor beide 
geldt; het eindresultaat is een naadloze ondergrond die de 
hoogst mogelijke bescherming biedt tegen de gevolgen van 
een onverwachte val. Tests uitgevoerd door TÜV wezen uit 
dat 8 jaar na aanleg van de vloer de valdemping nog steeds 
goed was. 

Veiligheidsgras® is getest volgens de norm NEN-EN 
1177:2008, waarbij men de HIC-waarden (Head Injury 
Criterion) als basis heeft genomen. Veiligheidsgras® biedt 
een valdemping van 60 cm tot maar liefst 3 meter!
Veiligheidsgras® is verkrijgbaar in de kleuren groen, geel, 
rood, blauw, oranje, zwart en wit. Ook kleurcombinaties 
of elementen als vlakken, cirkels, hinkelbanen of uw logo 
behoren tot de mogelijkheden.
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Uw logo, ontwerp of spelelement als blikvanger op de grasmat

Uw logo, ontwerp of spelelement als één geheel in uw grasmat, zonder losse elementen? 

Dat is nu mogelijk met Signgrass®, zodat u iets unieks heeft!

Wij hebben ruime ervaring met het ontwerpen van 
kunstgras matten en kunnen u ook begeleiden bij het 
maken van uw eigen ontwerp. Bij het zelf ontwerpen van 
een kunstgrasmat zijn vrijwel alle afmetingen mogelijk. 
U heeft een ruime keuze uit diverse vezels en standaard 
kleuren en tinten. Signgras® is van een kwaliteit die elke 
verwachting overtreft en de mogelijkheden zijn legio.

De voordelen van Signgrass® op een rijtje:
• geen lijmverbindingen
• geen snijverlies
• optimale detailweergave
• onbeperkte vormmogelijkheden
• breed assortiment van kleuren
• tot 9 x 4 meters uit één stuk
• sterk en duurzaam
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De eigenschappen van natuurgras

natuurgras
   

Voordelen:
+ Lage investering, vaak al aanwezig
+ Maximale valhoogte 150 cm
+ Eenvoudig te plaatsen
+ Natuurlijk
+ Kan extra speelfuncties vervullen (voetbalveldje)

Nadelen:
- Veel onderhoud (maaien)
- Gevoelig voor weersinvloeden 
- Bij regen: nat en modderig, 
- Bij zon: harde ondergrond
- Veel slijtage, kale plekken
- Kan gebruikt worden als honden uitlaatplek
- Gras geeft vlekken op kleding
- Minder geschikt voor speeltoestellen als schommels en 
   glijbanen

Een natuurlijke valondergrond als gras vergt onderhoud maar heeft daarentegen 

een natuurlijke uitstraling. Ook biedt het een extra speelfunctie zoals bijvoorbeeld 

een voetbalveldje.
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Veilige speelondergronden van recyclingrubber matten

Elk project wordt met de grootste zorg en precisie uitgevoerd door middel van het 

toepassen van onze unieke installatieservice. Al enkele weken na installatie zal het 

gras door de matten heengroeien en de speelplek een ware natuurlijke uitstraling 

geven.
Doorgroeimatten zijn rubbermatten gemaakt van 100% gerecycled 
rubber (èn 100% recyclebaar) die op bestaande grasondergronden 
kunnen worden geplaatst. Doorgroeimatten bieden tot wel 10 jaar  
extreme duurzaamheid en hoeft niet zo vaak vervangen 
te worden als andere Veiligheidsondergronden, welke de  
afvalproblematiek daarmee beperkt. Doorgroeimatten zijn 
zo ontworpen dat het water vrij weg kan wegstromen. Er is 
geen ‘Zwaar Grondwerk’ benodigd en montage zonder lijm- 
middelen, dus vriendelijk voor het milieu. 

Er wordt een uitsparing gegraven rond de rand van het gebied, 
vervolgens bewaterd en gedempt om struikelgevaar te voorkomen. 
We maken gebruik van fixatiebanden om het oppervlak veilig 
te verbinden en de speelplek de duurzaamheid te geven die het 
verdiend.
Voor het verkrijgen van het beste resultaat adviseren wij 
om Doorgroeimatten op een bestaande grasondergrond te  
installeren. Vooraf aan de installatie kunnen kleine oneffenheden 
nog gecorrigeerd en opggevuld worden. Hierdoor wordt een 
maximaal resultaat en duurzaamheid behaald.
Op natuurlijke ondergronden en heuvels zullen Doorgroeimatten 
de contouren van de ondergrond benadrukken en ontstaat een 
solide en duurzame basis.
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• Een Veiligheidsoppervlak voor elke toepassing
• Rolstoelvriendelijk
• Glijd- en valbestendig
• Beperkt de kans op verwondingen
• Houdt kinderen schoon
• Helpt de toestellen en het terrein schoon te houden
• Prijsgunstig
• Verhoogt de speelwaarde
• Het water loopt eenvoudig weg
• Milieuvriendelijk & 100% recyclebaar
• Zeer weinig grondwerkzaamheden benodigd
• Weinig onderhoud en zeer duurzaam
• Geen vocht- of rottingsverschijnselen
• Lijm middelen niet benodigd
• Natuurlijke uitstraling
• 3 Jaar productgarantie
• UV-bestendig

Doorgroeimatten installatie specificaties
Doorgroeimatten veiligheidsondergrond is UV bestendig 
en wordt geleverd met 3 jaar garantie op product. 
Doorgroeimatten (1m x 1,5m x 23mm) hebben een 
maximale valhoogte met enkele laagsystemen tot 2,7m 
volgens de Europese Norm 1177-2008, mits geïnstalleerd 
volgens de Doorgroeimatten installatie handleiding.

De voordelen van Doorgroeimatten

Doorgroeimatten Safety 
Surface is getest door 
RAPRA op NEN EN 1177 
(2008) met een kritische 
valhoogte van 2.7 m. Het 
voldoet tevens aan de norm 
NEN EN 1177 : 2008 voor 
‘uitglijd bestendigheid’ 
getest onder natte en droge 
omstandigheden.
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De eigenschappen valzand

Zand met een hoog ‘ga hier gerust je gang’-motto! Deze natuurlijke veiligheids-

ondergrond biedt tevens een extra speelfunctie. Vooral kleuters en peuters 

vermaken zich eindeloos in zand.

Voordelen:
+ Lage investering
+ Maximale valhoogte 300 cm (normaal zand tot 100 cm)
+ Eenvoudig te plaatsen
+ Natuurlijk materiaal, natuurlijke uitstraling
+ Biedt extra speelfunctie voor (kleine) kinderen

Nadelen:
- Vergt redelijk veel onderhoud
- Speeltoestellen slijten sneller door de schurende werking
- Niet goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens
- Zand waait weg
- Dierenuitwerpselen komen veel voor
- Kans op onkruidgroei
- Kinderen lopen zand via kleding mee naar binnen
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Voordelen:
+ Matige investering
+ Maximale valhoogte 300 cm
+ Eenvoudig te plaatsen
+ Vergt weinig onderhoud
+ Ongevoelig voor slijtage
+ Ongevoelig voor weersinvloeden
+ Biedt extra speelfunctie voor (kleine) kinderen

Nadelen:
- Met grind kan gegooid worden! (afgeraden)
- Enig gevaar uitglijden wanneer grind buiten bak komt
- Niet goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens
- Loopt niet fijn zonder schoenen
- Onverstandig in de buurt van gras, i.v.m. maaien

De eigenschappen van grind

Een natuurlijke valondergrond als grind vergt weinig onderhoud en heeft tevens 

een natuurlijke uitstraling. Ook biedt het een extra speelfunctie voor de kleintjes.
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De eigenschappen van natuurlijke houtsnippers

Het woord zegt het al “natuurlijke houtsnippers” met uiteraard een mooie natuur-

lijke uitstraling.

Voordelen:
+ Lage investering
+ Maximale valhoogte 300 cm
+ Eenvoudig aan te brengen
+ Natuurlijk uiterlijk

Nadelen:
- Regelmatig aanvullen i.v.m. verteren en uitlopen
- Schimmelvorming
- Splintervorming kan voorkomen
- Kinderen worden snel vies
- Dierenuitwerpselen komen veel voor
- Niet goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens
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natuurlijke hOutsnippers
   



 

Voordelen:
+ Langere levensduur
+ Geen rotting of schimmel
+ Droge bovenlaag door drainage
+ Leverbaar in verschillende kleuren
+ Minder splintervorming
+ Blijft beter op haar plaats liggen
+ Beter toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens

Nadelen:
- Hogere investering
- Dierenuitwerpselen komen veel voor
- Gekleurde versies kunnen afgeven

De eigenschappen van Dekowood®

Dekowood® is dé natuurlijke, kleurrijke en veilige speelbodem. De houtsnippers 

zijn zo bewerkt dat ze veel langer mee gaan dan natuurlijke houtsnippers en 

bovendien in vele kleuren leverbaar.
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Voordelen:
+ Grote valdempende werking
+ Voordelig in aanschaf
+ Door verschillende rubberdiktes van de laag zijn verschillende 
    valhoogtes haalbaar tot maximum 3,00 meter
+ Eenvoudig aan te leggen
+ Vergt weinig onderhoud
+ Na aanleg zeer duurzaam, stabiel
+ Rubbersnippers worden verlijmd, maar blijft wel waterdoorlatend
+ Bevriezen niet, dus blijft de valdemping ook in de winter 
    gewaarborgd.
+ Milieubewust, veilig voor bodem en omgeving
+ Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Nadelen:
- Vloer moet paar dagen uitharden
- In het begin kunnen kleine stukjes loslaten
- Vloer kan iets verkleuren

De eigenschappen van gebonden rubber

Voor veilig spelende en ontdekkende kinderen hebben wij een valondergrond ont-

wikkeld die duurzaam, veilig en milieubewust is, nl. gebonden rubber, gemaakt 

van 100% gerecyclede oude autobanden. Deze rubber ondergronden zijn vaak 

met minimale grondwerkkosten aan te leggen. Dit kan duizenden euro’s schelen!

Gekeurd volgens EN1177-
2008. Niet giftig voor mens 
en dier. 100% staal- en 
ijzervrij. Veilig voor bodem 
en omgeving volgens 
DIN18035-7. Gekeurd op 
ontvlambaarheid volgens 
EN597-1 EN71-2. Gekeurd 
volgens EN71-3.
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Omdat spelende en ondekkende kinderen zo opgaan in hun spel, zien ze geen 

gevaar. Om ze te beschermen tegen ongelukken, hebben we de Softlanding®vloer 

ontwikkeld. Een uniek product dat geschikt is als valdempende ondergrond voor 

speeltoestellen en zorgt voor een veilige speelomgeving. Zodat na het vallen altijd 

weer opstaan volgt… 

De eigenschappen van een rubber gietvloer
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rubber gietVlOer
   

Voordelen:
+ Duurzaam en onderhoudsarm
+ Milieuvriendelijk en 100% recyclebaar
+ Geluiddempend en antislip
+ Creatief kleurrijk vorm te geven
+ Valdemping van 60 cm tot maar liefst 3 meter
+ Naadloze, waterdoorlatende vloer
+ Vandalismebestendig
+ Zowel binnen als buiten toe te passen als ondergrond     
    voor speelobjecten of als mutifunctionle speelvelden

Nadelen:
- Hoge aanschafsprijs
- Vloer kan iets verkleuren

TÜV Gecertificeerd.
Getest volgens de norm 
NEN-EN 1177:2008 op be-
ton en Europese norm CEN/
TC136/WG2.



De eigenschappen van betontegels

Betontegels hebben weinig tot geen onderhoud nodig en is eenvoudig te plaatsen.

Het kan eventueel aangevuld worden met pleinplakkers om zodoende de speelfan-

tasie en het speelplezier te verhogen.

Voordelen:
+ Lage investering
+ Eenvoudig te plaatsen
+ Weinig tot geen onderhoud
+ Weer– en vochtbestendig
+ Geen slijtage
+ Gemakkelijk te betreden voor minder validen

Nadelen:
- Minder geschikt voor speeltoestellen als schommels en glijbanen
- Maximale valhoogte 60 cm
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Proludic Veiligheidsondergronden zijn ontwikkeld ter voorkoming en beperking 

van verwondingsrisico’s op openbare speel- en sportplaatsen. Proludic veiligheids- 

tegels voldoen al sinds jaren aan de normen van het EN 1177 besluit.

De eigenschappen van rubber tegels

TÜV gecertificeerd
volgens EN 1177
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rubber tegels
   

Voordelen:
+ Relatief lage investering
+ Tegel aanpasbaar aan valhoogte
+ Eenvoudig te plaatsen
+ Weinig tot geen onderhoud
+ Weer– en vochtbestendig
+ Geen slijtage
+ Gemakkelijk te betreden voor minder validen

Nadelen:
- Naden tussen tegels



 

Voordelen:
+ Lage investering
+ Eenvoudig aangelegd en snel te gebruiken
+ Weinig tot geen onderhoud
+ Weer–  en vochtbestendig
+ Duurzaam, weinig slijtage
+ Gemakkelijk te repareren zonder zichtbare littekens
+ Zeer gemakkelijk te betreden voor minder validen

Nadelen:
- Minder geschikt voor speeltoestellen als schommels en glijbanen
- Ondergrond kan ruw zijn
- Maximale valhoogte slechts 60 cm
- Plassen na regenbui

De eigenschappen van asfalt

Asfalt is eenvoudig te plaatsen en heeft ook weinig tot geen onderhoud nodig. Het 

is weersbestendig en vooral te gebruiken voor sportieve activiteiten.
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Sportvloeren van Drainbeton zijn naast duurzaam en onderhoudsarm ook o.a.  

zeer veilig en geluidabsorberend. Deze exclusieve sportvloer is doorontwikkeld 

tot optimaal waterdoorlatend. Hierdoor wordt regenwater opgenomen in de grond 

waar het op een natuurlijke wijze in de ecologische cyclus terechtkomt. Geen  

waterplassen op deze vloer!

De eigenschappen van Drainbeton
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drainbetOn

Voordelen:
+ Lage investering
+ Weinig onderhoud
+ Waterdoorlatend
+ Duurzaam, lange levensduur
+ Geluidsabsorberend
+ Zeer gemakkelijk te betreden voor minder validen

Nadelen:
- Minder geschikt voor speeltoestellen als schommels en glijbanen
- Ondergrond kan ruw zijn
- Maximale valhoogte slechts 60 cm



 

Gebonden rubber
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6 weken na installatie

referentiebeelden

Doorgroeimatten

Vlak na installatie



Kunstgras (in verschillende kleuren)
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Rubber tegels



teChnisChe kenMerken
 (Veiligheids-)OndergrOnden

50cm geel rivierzand

normaal zand 

16-26cm houtsnippers

drainagezand 5-20cm

betontegel 30x30x4.5cm

opsluitband 100x20x6cm

betontegel 30x30x4.5cm

opsluitband 100x20x6cm

betontegel 30x30x4,5cm

drainagezand 5-20cm

rubber tegel 50x50x(3-10)cm

betontegel 30x30x4.5cm

opsluitband 100x20x6cm

valdempend foam 2-9cm

drainagezand 20cm

zandingewassen kunstgras 2cm

houten balk of kunstof strook

betontegel 30x30x4.5cm

valdempend foam 2-9cm

drainagezand 20cm

zandingewassen kunstgras 2cm

houten balk, betonband of kunstof strook

zwarte grond (met gras)

valdempend foam 2-9cm

drainagezand 20cm

zandingewassen kunstgras 2cm

houten balk, betonband of kunstof strook

in balk geschroefde dop

Valzand
maximale valhoogte:
300cm

Kleur valzand: wit/geel (maaszand)

maximale valhoogte:
laagdikte 16cm = 150cm
laagdikte 20cm = 250cm
laagdikte 26cm = 300cm

Kleuren: leverbaar in ceder goudbruin, cipres geel en gras groen

Dekowood (houtsnippers)

maximale valhoogte:
laagdikte 3.0cm = 100cm
laagdikte 4.0cm = 150cm
laagdikte 6.5cm = 200cm
laagdikte 8.0cm = 250cm
laagdikte 10.0cm = 300cm

Kleuren: leverbaar in zwart, rood en groen

Rubber tegels 

maximale valhoogte:
laagdikte 2.5cm = 100cm
laagdikte 3.5cm = 170cm
laagdikte 4.5cm = 210cm
laagdikte 6.0cm = 240cm
laagdikte 9.0cm = 300cm

Kleuren: basiskleuren kunstgras leverbaar in groen, geel, blauw en 
rood. Andere kleuren op aanvraag tegen meerprijs.

Met Signgrass® zijn alle mogelijke vormen, teksten, logo’s en 
afbeeldingen te maken in het kunstgras. Nagenoeg alle mengkleuren 
zijn hierin leverbaar.

Veiligheidsgras is op drie manieren te installeren, zowel in verhar-
ding als in een natuurlijke omgeving (zand of gras)

Veiligheidsgras en signgrass
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Onderstaande technische kenmerken van de veiligheidsondergronden geven een indruk van de opbouw, valhoogtes en overige 
werkzaamheden waar rekening mee gehouden dient te worden bij de aanleg. Dit zijn algemene schema’s, afhankelijk van de bodemsoort 
kunnen afwijkingen hierop voorkomen. Voor een exacte berekening en advies op maat adviseren wij u contact op te nemen met Proludic.
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gras

zwarte teelaarde

rubber doorgroeimat

plastic ondermat

pin in grond

20cm rand ingraven
onder hoek van 45o

betontegel 30x30x4.5cm

opsluitband 100x20x6cm

betontegel 30x30x4,5cm

drainagezand 5-20cm

gegoten TPV rubber vloer 1.5-13cm

betontegel 30x30x4.5cm

opsluitband 100x20x6cm

gebroken puin 8cm

drainagezand 5cm

gegoten TPV rubber vloer 1.5-13cm

betontegel 30x30x4.5cm

opsluitband 100x20x6cm

betontegel 30x30x4,5cm

drainagezand 10cm

gebonden rubber 3-6cm

betontegel 30x30x4.5cm

opsluitband 100x20x6cm

gebroken puin 10cm

drainagezand 10cm

gebonden rubber 3-6cm

betontegel 30x30x4.5cm

opsluitband 100x20x6cm

verdicht grind 6cm

verdicht drainagezand 30cm

drainbeton 8cm

Doorgroeimatten
maximale valhoogte:
270cm

Kleuren: leverbaar in zwart

maximale valhoogte:
laagdikte 1.5cm = 60cm
laagdikte 4.0cm = 120cm
laagdikte 6.0cm = 170cm
laagdikte 9.0cm = 210cm
laagdikte 13.0cm = 300cm
(alle laagdiktes zijn incl. 1,5cm TPV toplaag)

Kleuren: leverbaar in 16 kleuren, waaronder groen, rood, blauw, 
grijs, oranje, geel en zandkleur.

Tegen een meerprijs is het mogelijk met verschillende kleuren te 
werken en vormen in het gietrubber aan te brengen die een extra 
speelaanleiding kunnen bieden

Rubber gietvloer (TPV)

maximale valhoogte op betontegels:
laagdikte 3.0cm = 115cm
laagdikte 4.0cm = 150cm
laagdikte 5.0cm = 180cm
laagdikte 6.0cm = 210cm

maximale valhoogte op gebroken puin/geel zand:
laagdikte 3.0cm = 160cm
laagdikte 4.0cm = 240cm
laagdikte 5.0cm = 260cm
laagdikte 6.0cm = 300cm

Kleuren: leverbaar in zwart, bruin, lichtbruin, blauw, grasgroen en 
redwood. Tegen meerprijs ook 50/50 mengkleuren mogelijk.

Gebonden rubber

maximale valhoogte:
n.v.t.

Kleuren: leverbaar in grijs, blauw, bordeauxrood en groen

Met gekleurde lijnen kunnen er diverse sportvelden op gemaakt 
worden (ook multisport).

Drainbeton (sportvelden)



Proludic bv.
Langenboomseweg 58a • 5451 JM  Mill

T 0485 470 724 • F 0485 471 103
info@proludic.nl • www.proludic.nl


