
Zwengelpomp op Speelhof
Hoogerzael

De ontwikkeling en aanleg van een zwengelpompinstallatie als 
speelaanleiding op de waterspeelplaats van het natuurspeelterrein



Fotoalbum

Project 2015 van Stichting Speelhof Hoogerzael te Middelburg 

in het kader van deelname aan Kern met Pit van de KNHM.

Een aanwinst voor het speelhof en voor wijk Griffioen.



Aan de rand van de poedelplek van Speelhof Hoogerzael wilde het  
bestuur graag een speelaanleiding, waarmee kinderen zelf water  kunnen 
oppompen. Dit water stroomt in een poel om er verder mee te kunnen 
spelen. 
Het bestuur van Stichting Speelhof Hoogerzael (SSH) heeft een 
zwengelpomp gekozen van VRM: de SWN80 handpomp.
Dit is een robuuste pomp die weinig onderhoud vraagt.
De pomp heeft een veiligheidscertificaat voor speelomgevingen. 
Met de pomp wordt oppervlaktewater opgepompt dat via een 
drainagebuis en een zandfilter in een put opwelt. 
De filterbuis van de pomp is in de put gemonteerd.



Rechts van deze poel komt de pomp



Het idee geschetst
door
Marien Boonman
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Werkschets 
doorsnede pompput



Pompplateau 
Bovenaanzichten



Rioolbuis wordt 
een put



Aanleg  duiker 
onder de weg



Leidingperser



Graven voor de pompput



Drainagezand 
storten 



Zand op diepte uitvlakken



Put plaatsen



Put staat waterpas



Duikerbuis vrijmaken
Drainagezand egaliseren



Sleuf graven 
Drainagebuis leggen



Gaten vullen



Pompfilterbuis plaatsen 
(Bert in de put, Gertjan rijkt de buis aan) 





Opbouw op de put





Pomp aan pompbuis monteren



Pomp en pompbuis in 
pompfilterbuis plaatsen



Pompopbouw monteren



Pompkop met zwengel monteren
Hamath, Bert, Walter en Sjaak werken
nauwkeurig samen



Emmy neemt pomp in gebruik



Luuk metselt een waterloop





Meten en uitzagen 
van het 
pompplateau



Onderdelen 
monteren

Marco komt     

een kijkje nemen



Passen en meten



Opbouw 2e verdieping



Veel schroeven



Aandacht voor  details



Walter kit een kiertje af
Marien  en Sjaak leggen stenen



Schuren en metselen



Nu even opruimen!



Klaar



Het pompen gaat 
wel een beetje 
zwaar



‘t werkt 





Hier toch weer wat
metselwerk
nodig misschien….



Alles in orde 
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