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In deze infofiche 

We gaan dieper in op het gebruik van containers op het speelplein. We zetten je op weg met een 
heleboel praktijkvoorbeelden en geven we achtergrondinformatie die handig is  als je interesse hebt 
om een container te plaatsen op je speelplein.  
 

• Er zit meer in een container dan je denkt! 
• De zoektocht naar een geschikte container 
• Container versus ruimtelijke ordening 

Er zit meer in een container dan je denkt 

In de meeste gevallen worden containers aangekocht als (extra) opslagruimte 
voor bv. Rollend materiaal of worden containers ingericht als materiaalkot. 
Voor speelpleinen die geen eigen of vaste speelpleinlocatie hebben is dit 
verplaatsbaar materiaallokaal een ideale oplossing. 
 
Al het materiaal kan moeiteloos van de ene naar de andere plek worden 
vervoerd. Ook is er tijdens het jaar, wanneer het speelplein gesloten is, geen 
aparte opslagruimte nodigé. Een braakliggend stukje grond is voldoende om je 
materiaal veilig en wel achter te laten. En wanneer de werking toch open is, 
hoef je ook geen lokaal op te offeren als materiaalkot. Handig! 
 
Sommige speelpleinen zien ook extra speelkansen in de aankoop van containers. 
Zo worden ze gebruikt als lokaal voor de tieners, doet de buitenkant dienst als 
graffiti-wall, wordt er gespeeld in het ‘donker’, bouwen speelpleinen de 
container om tot speleobox, materiaalwinkel, zwembad of zandbak. 
 
Enkele praktijkvoorbeelden 

De zandbakcontainer 
De gemeente Brasschaat kocht enkele jaren geleden een open container aan en 
richtte deze in als zandbak. Ideaal om te gebruiken op het dorpsplein tijdens de 
Buitenspeeldag of andere evenementen, schoolfeesten en tegelijk een opsteker 
voor speelplein De Driehoekjes waar de zandbakcontainer gedurende de 
speelpleinperiode op het speelplein logeert! Ook in Duffel heeft de 
zandbakcontainer zijn plekje veroverd. 
 

 
 
Mobiel materiaalkot 
De technische dienst van Olen toverde een container om tot mobiel materiaalkot omdat er elders 
geen ruimte was om het speelpleinmateriaal doorheen het jaar op te slagen. Er werden kastjes op 
maat getimmerd en de container werd voorzien van elektriciteit. Alles erop en eraan. 
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Spelotheek 
In Olen werd de container vakkundig geverfd met het nieuwe speelpleinlogo en tijdens de middag 
ingericht als spelotheek waar de kinderen materiaal konden ontlenen op basis van foto’s die 
weergaven wat er in de winkelrekken te vinden was! 

 
 

Extra opslagruimte 
Speelplein Bartje uit Beveren heeft twee containers die 
dienst doen als extra (opslag)ruimte. Tijdens het jaar 
wordt het bouw -en gocartmateriaal bewaart in de 
containers. In de zomer staat dat buiten en worden de 
containers ingenomen door de tieners die er hun 
tienerlokaal van maken! 
 
Speelplein Kaprijke, Kriebels in Berlaar, Wesp in 
Wetteren, Joepla in Lochristi hebben hun containers 
ingericht als opslagplaats voor voornamelijk bouw –en 
constructiemateriaal. Tijdens de zomer komen de 
containers tot leven als uitleenpost. 
 
Ook speelplein KwikKwak in Brasschaat heeft sinds een 
tweetal jaren een materiaalcontainer die tijdens de 
zomervakantie wordt ingericht als winkel met 
bouwmateriaal voor de kampen. De binnenkant van de 
deur is beschilderd met bordverf waarop de laatste 
aanbiedingen aan de vaste kampklanten worden 
meegedeeld. 
 
 
 

 
Alles in containers! 
Speelplein Hest in Heist-op-den-Berg heeft een 4-tal containers op het speelplein. Hun terrein is 
opgedeeld in zones. Elke zone heeft zo zijn eigen container die voor alle duidelijkheid in 
verschillende kleuren zijn geverfd. Zo heb je een sport –en spelcontainer, de watercontainer, de 
container voor rollend materiaal aan het BMX-parcours, … Vroeger hadden zij ook een 
verkleedcontainer, maar bij gebrek aan ventilatie en bijgevolg rotte kleren, hebben ze daarvoor 
een ander onderkomen gezocht. Tijdens de zomer worden de containers al eens door de kinderen 
onder handen genomen met verf en graffiti! 
 
Container als extra (speel)ruimte 
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Speelplein Wuustwezel heeft al jaren containers op het speelplein die dienst doen als extra 
speelruimte of als berghok om de rugzakken van de kinderen te bewaren, zandbakmateriaal in op te 
bergen, … Niemand kijkt er nog op als je plots een volledig uitgerust kamp tegenkomt in de 
container van het speelplein.  
 

 

De zoektocht naar een geschikte container 

Kiezen op maat! 
Een standaardcontainer meet ca. 6 meter in de lengte, is 2,5 meter breed en 2,60 meter hoog. Er 
zijn ook containers van 3, 9, 12 en 13,70 meter lang, met dezelfde breedte en hoogte.  
 
Aankoopprijs 
Voor een degelijke 2de hands zeecontainer (wind –en waterdicht!!) van 6 meter betaal je +/- 750 
euro. Vervoer en plaatsing doen de kostprijs behoorlijk oplopen, hiervoor mag je (afhankelijk van 
de afstand) nog eens 200 tot 400 euro extra rekenen.  
Inclusief plaatsing kan je dus al snel rekenen op een €1000,00.  
 
Handige adressen 
Hieronder vind je enkele bedrijven in Vlaanderen die 2de handscontainers verkopen en die in het 
verleden ook al containers op speelpleinen plaatsten. 

• WDS - Brugge - http://www.wds.be/Pages/containers.html 
• Biffa containers – Lokeren - http://www.handelsgids.be/lokeren/biffa/ 
• Handelsonderneming Winters BVBA – Peer - http://www.containerhandel.be 

 
Een container huren kan ook! 
Geen plaats om de container te stockeren, dan is huren ook een oplossing; 
Speelplein Zowiezo (Hasselt) huurt ieder jaar voor 2 maanden een zeecontainer voor de opslag van 
fietsen en gocarts! Zij betalen hiervoor het nettobedrag van 207 euro p/m. 
 

• Gielen Containerservice nv www.gielen-recyclage.be 
 
Het voordeel is tevens dat zij de container aan het eind van de zomer volproppen met alle afval en 
rommel en dat het bedrijf dit meeneemt (meerprijs van 157 euro per ton). 2 vliegen in één klap! 
Een ganse zomer extra opslagruimte en aan het eind van zomer onmiddellijk verlost van al je afval! 
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Container versus ruimtelijke ordening 

Een container op het speelplein … allemaal goed en wel, maar mag dat van de wet? 
Wij staken ons licht op bij de dienst Ruimtelijke ordening van de Vlaamse Overheid. 
(www.ruimtelijkeordening.be) 
 
Algemene vragen over het Vlaamse stedenbouwkundig beleid: 
Departement RWO - afdeling stedenbouwkundig beleid en onroerend erfgoedbeleid 
Phoenixgebouw - Koning Albert II-laan 19 bus 10 , 1210 BRUSSEL 
02-553 83 34 - Fax : 02-553 83 35 
stedenbouwkundigbeleid@rwo.vlaanderen.be 
 
In Vlaanderen mag niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning een constructie 
plaatsen. Een container behoort volgens de definitie ook tot ‘constructie’. Er bestaan 
uitzonderingen waarbij afgeweken kan worden van deze vergunningsplicht. De Vlaamse Regering 
bepaalde de lijst van de handelingen met een tijdelijk of occasioneel karakter of met een geringe 
ruimtelijke impact waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. (Dit besluit trad in 
werking op 1 december 2010.) Voldoet je speelpleinlocatie aan deze voorwaarden dan kan je een 
container zonder problemen tijdelijk (max. 90 dagen) plaatsen. Je kan de link naar de lijst vinden 
onderaan deze infofiche. 
 
Bijvoorbeeld 
Je kan dus zonder problemen een container gedurende 2 zomermaanden plaatsen op de speelplaats 
van een school. Voldoe je aan alle voorwaarden zorg er dan ook voor, indien de grond niet van het 
speelplein is, dat je (schriftelijk) de toestemming hebt van de eigenaar. Wij raden je aan steeds 
langs te gaan bij de dienst urbanisatie van de eigen gemeente om duidelijkheid te bekomen over 
‘bestemming’ van de locatie en om te checken of deze locatie niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied 
ligt. 
 
Wanneer je een container permanent wenst te plaatsen op je speelpleinlocatie geldt, zonder 
uitzondering, de normale stedenbouwkundige procedure. Denk eraan, de container die je tijdelijk 
plaatst op je speelplein, krijgt na de speelpleinperiode waarschijnlijk ook ergens een vaste plek, 
een permanente verblijfplaats! In het geval van gemeentelijke werkingen wordt de container vaak 
geplaatst bij het materiaalmagazijn van de gemeente. 
 
Voor deze locatie heeft de gemeente al een sluitende vergunning voor de opslag van materiaal en 
hoeft er voor het plaatsen van een container geen extra vergunning worden aangevraagd. Als 
particuliere werking kan je zeker ook eens informeren bij een bouwaannemer in de buurt. Ook zij 
hebben vaak een stuk grond dat ze mogen gebruiken voor opslag. 
 
Omdat het toekennen van een bouwvergunning plaatsgebonden is net zoals de eventuele 
vrijstellingen die ermee samen gaan, raden wij aan altijd advies in te winnen bij de dienst 
urbanisatie van de eigen gemeente om op die manier bouwovertredingen te voorkomen. 

Meer info 

Voorwaarden voor de plaatsing van een constructie met tijdelijk karakter 
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/Vrijs
tellingvergunningsplicht1dec2010 
 


