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BeeBop is een dynamisch bedrijf dat speeltoestellen, sportcourts, hekwerken, straat- en parkmeubilair levert, plaatst en onderhoudt. Onze producten 

leveren wij in een standaard programma en met net zo veel plezier realiseren wij uw eigen ontwerpen. Deze brochure leidt u langs verschillende 

producten met uiteenlopende toepassingen. Heeft u interesse in één of meerdere van onze producten, kijk dan op www.beebop.nl voor ons gehele 

assortiment of bel ons voor een vrijblijvend advies.
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AMSTERDAM

4 beebop.nl



Het Oosterpark in Amsterdam  

is eind negentiende eeuw aangelegd 

naar een ontwerp van de beroemde 

landschapsarchitect L.H. Springer. 

Door Buro Sant en Co is een nieuw 

ontwerp gemaakt om het noordelijk 

deel openbaar te maken door het 

verwijderen van de hekken en de  

tuinen van de omliggende gebouwen 

en het Koninklijk Instituut voor de 

Tropen bij het park te trekken.  

Het openbare parkdeel is op deze 

manier verdubbeld.

Wij leverden een belangrijke bijdrage 

aan de ontsluiting van het park door 

het aanbrengen van: monumentale 

toegangspartijen van 41/2 en 6 meter 

breed, lage poortjes van plaat- 

materiaal met een takkenmotief,  

hekwerken rond de speelplek en 

diverse fietssluisjes. Alle producten 

werden op maat gemaakt en  

vroegen veel technische uitwerking. 

De toegepaste materialen zijn voor 

het merendeel van massief staal, 

waardoor de producten duurzaam 

zijn en ranke vormen hebben.

Entree Oosterpark in  
Amsterdam met poort,  
masten en fietssluisjes.



Zelfsluitend poortje met  
takkenmotief geplaatst  
bij de speelplek



OOSTERPARK
VERDUBBELING

AMSTERDAM
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Het project ‘verdubbeling Oosterpark’ 

is een goed voorbeeld van de kennis 

en kunde van BeeBop. Van de  

ideeën van de landschapsarchitect  

en de gemeente hebben wij de  

technische vertaalslag van ontwerp 

naar een perfect eindproduct  

gemaakt.

Linksboven | Fietssluisje  
Linksonder |   Monumentale toegangspartij met hoge 

kolommen bij de westzijde van het park
Rechts |  Detail fietssluisje
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Rechterpagina
Verschillende fasen van  

het productieproces 
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GIETEN VAN STAANDERS
Met behulp van gietpannen wordt het vloeibare ijzer gegoten in de handgemaakte mallen. 

POEDERCOATEN
Voor een lange levensduur brengen wij een zinklaag en twee lagen poedercoating aan.  

FABRICAGE
De productiemedewerker last met veel aandacht de hekvakken in elkaar.  

VAKKUNDIGE MONTAGE
Onze deskundige plaatsingsploegen monteren uw producten.



HEKWERKEN

ARCHITECTUUR

PASSEND
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HEKWERKEN
PASSEND

Een monumentaal gebouw met mooie details of een fraai modern pand met strakke lijnen. Beide verdienen meer dan toepassing van een standaard industrieel 

hekwerk. Als het hekwerk aansluit op de architectuur van het gebouw of het park dan vormt het hek een prachtig visitekaartje. Wij vinden dat hekwerken best 

extra aandacht verdienen.
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INSTITUUT
TROPEN

KONINKLIJK

VOOR DE

Rechterpagina 
Monumentaal hekwerk  

Koninklijk Instituut  
voor de Tropen

12 beebop.nl



Het Koninklijk Instituut voor de  

Tropen (KIT) en het Oosterpark  

in Amsterdam waren van elkaar  

gescheiden door een 2,5 meter  

hoog beveiligingshekwerk met  

puntdraden. 

Dit heeft plaats gemaakt voor een 

door ons geleverd, vriendelijker  

monumentaal sierhekwerk dat  

ontworpen werd door Buro Sant  

en Co. Het is geïnspireerd op het 

oorspronkelijke eind negentiende 

eeuwse hekwerk en het hekwerk 

rond het Oosterpark. Met het  

nieuwe hekwerk is de eenheid  

hersteld tussen parkhek en de  

monumentale gebouwen van het 

KIT. Door toepassing van duurzame 

materialen als gietijzeren staanders 

en massieve hekvakken heeft het 

hekwerk een hele lange levensduur 

en een ranke verschijning.

Bijzonder bij dit project is de  

toepassing van een driedubbele 

poortpartij.



Ontworpen in de neorenaissancestijl is het 

gebouw van het Koninklijk Instituut voor 

de Tropen al ruim 90 jaar beeldbepalend in 

Amsterdam-Oost. Onlangs hebben wij een 

bijdrage mogen leveren aan de verfraaiing 

van de buitenruimte door het plaatsen van 

monumentaal hekwerk met verschillende 

poortpartijen. INSTITUUT
Links | Deel van de driedubbele poortpartij 
Rechts | Hekwerk met gietijzeren staander 

Rechterpagina | Toegangspoort naar het restaurant



INSTITUUT
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STAAL
GELASERD

BIJZONDER

MAAKT

RUIMTE
OPENBARE



STAAL
MAAKT

Lasersnijden zorgt voor een zeer fijne snede en kent een hele grote vormvrijheid. Daarom is het bij uitstek geschikt om sierlijke vormen en letters uit metalen platen 

te snijden. Dit is met een conventionele bewerking als stansen bijna niet mogelijk. Een voordeel van lasersnijden is dat wij uw digitale ontwerp in de besturings-

computer van de machine kunnen invoeren en het product wordt zoals u het zelf getekend heeft.
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GELASERD
MAATWERK

STAAL
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Rechterpagina 
Historisch informatiebord  

en een uitsnede hiervan

beebop.nl



Dit kunstobject dat dienst doet als informatiepaneel is een perfect  

voorbeeld van wat er mogelijk is met lasersnijden. In het paneel zijn  

verschillende lettertypen en lettergroottes gebruikt. Zelfs de kleinste  

letters zijn nog uitstekend leesbaar. De enorme vormvrijheid is goed  

te zien in de symbolen die gebruikt zijn in het paneel.

Laat uw creativiteit werken en ontwerp uw eigen product! Neemt u 

gerust contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden  

van lasersnijden.



STAAL
CORTEN

UITSTRALING

GEEFT

RUIMTE
OPENBARE



STAAL
GEEFT

BeeBop is graag van planvorming tot en met de uitvoering bij uw project betrokken. Om dit traject te versoepelen garanderen wij dat u bij ons altijd één  

aanspreekpunt heeft. Deze korte lijn heeft als groot voordeel dat de door u geformuleerde uitgangspunten door ons worden bewaakt. De kans op fouten door 

bijvoorbeeld te weinig of miscommunicatie wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Door alles in één hand te houden nemen wij veel zorgen bij u weg!

21beebop.nl



CORTEN
PROJECTEN

STAAL

Linksboven |  Plantenbakken  
Linksonder |  Informatiebord  

Rechts |  Boomrooster
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Cortenstaal is een metaallegering, bestaande uit ijzer waar-

aan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. 

De zeer dichte bovenste laag oxideert wat een mooie, egale 

en warme kleur geeft. Deze laag geeft bescherming tegen 

doorroesten, daarom is een verdere conservering niet nodig. 

De warme kleur van cortenstaal past in iedere omgeving. 

Cortenstaal kent vele toepassingen, zoals plantenbakken,  

boomroosters en tekstborden. Heeft u een speciaal of  

exclusief ontwerp en zoekt u hiervoor een leverancier?  

Dan bent u bij BeeBop aan het juiste adres. 



OOK BIJ

OM DETAILS

LAGE

GAAT HET
HEKWERKEN



OOK BIJ
LAGE

In deze brochure krijgt u een indruk van niet alledaagse projecten. Ook voor ons is het een stimulans om samen met ontwerpers onbetreden paden in te slaan. 

Het blijft steeds verrassend om te ervaren dat er meer mogelijk blijkt te zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Loopt u met ideeën rond en heeft u vrijblijvend 

advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Dit verplicht u tot niets. 
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HEKWERKEN
LAGE

IN DETAIL

Rechtsboven |  Detail hekwerk type Dutch  
Rechtsonder |  Hekwerk type Dutch  

Rechterpagina |  Hekwerken type UNI-20 geplaatst op het 
Johnny Jordaanplein in Amsterdam
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Sommige ruimtes vragen om meer 

dan een industrieel hekwerk.  

Wij werken veel met massieve  

materialen als stripstaal, T-profielen 

en massief rond. Massieve materialen 

zijn veel duurzamer dan holle  

materialen. Bovendien is massief 

ranker en heeft daarmee een  

vriendelijke en tijdloze uitstraling. 

Om een lange levensduur te  

garanderen thermisch verzinken  

wij de materialen en worden deze 

extra voorzien van een tweelaags  

poedercoating. Naast ons standaard 

programma leveren wij met veel 

plezier hek-werken op maat.



PERGOLA
MOOIE

CONSTRUCTIES
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De pergola, rozenboog en berceau zijn decoratieve 

elementen die al heel lang worden toegepast in de 

landschaps- en tuinarchitectuur. Met deze elementen 

kunt u intieme ruimtes maken zonder dat deze geheel 

zijn afgesloten of bouwwerken met elkaar verbinden. 

Heeft u ideeën maar moeite met het maken van  

de technische vertaalslag of heeft u een prijsopgave 

nodig? Neem dan contact met ons op, wij helpen u 

graag verder.



ROBINIA
NATUURLIJKE

SPEELSTRUCTUREN
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In een boom klauteren, over een  

omgevallen boomstam lopen,  

een dam leggen in een stroompje. 

Tijdloze kinderpret is als inspiratie-

bron gebruikt voor de Robinia  

speeltoestellen. Vanwege de  

grillige vormen en de natuurlijke 

uitstraling is het duurzame Robinia 

hout gekozen voor het concept  

‘natuurlijk spelen’. Natuurlijk spelen  

is voor ons meer dan het plaatsen  

van bespeelbare objecten. Ook heu-

veltjes, bosjes en struiken spelen  

een belangrijke rol. Graag denken  

wij met u mee over de invulling 

van uw natuurlijke en avontuurlijke 

speelplek.





Naast een uitgebreid standaardprogramma 

leveren wij ook maatwerk. Bij maatwerk 

worden de speelelementen afzonderlijk  

gecertificeerd. Dit betekent een bijna  

onbeperkte ontwerpvrijheid. Laten wij  

elkaar inspireren en betrek ons vroegtijdig 

bij uw ontwerpen. Wij hebben ideeën  

genoeg om samen met u een unieke  

speelplek te realiseren.

ROBINIA
NATUURLIJKE

SPEELSTRUCTUREN
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SPORTCOURTS
BEEBOP

GEREALISEERD
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Steeds meer kinderen en jongeren hebben te  

kampen met overgewicht. Regelmatig sporten helpt 

overgewicht tegen te gaan. Het aanleggen van een 

attractief sportcourt krijgt pubers in beweging.

Twee doeltjes of twee basketbalpalen kunnen al een  

sportcourt vormen. Toevoeging van een pannacourt,  

tennis- of volleybalmogelijkheid zorgt voor een  

multifunctioneel sportveldje. 

BeeBop gaat verder dan het alleen leveren van de  

sportelementen. Ook kunnen wij de complete inrichting, 

zoals kunstgras en de hekwerken voor u verzorgen.

SPORTCOURTS



SPORTCOURTS
BEEBOP

NET UIT ONTWIKKELING
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Onze nieuwste sportelementen vormen samen een designlijn. 

De basis voor de productlijn zijn RVS kabelnetten welke vele 

toepassingen hebben in de architectuur. Deze netten zijn  

transparant, geluidsarm en hebben een eigentijdse uitstraling. 

Onze productlijn bestaat uit voetbalcourts, pannacourts,  

voetbaldoelen, basketbalpalen, basketbal-voetbalcombinaties 

en straatmeubilair. Kijk op www.beebop.nl voor het volledige 

assortiment.



SOCCERWALLS
BEEBOP

NET UIT ONTWIKKELING
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Onze soccerwalls zijn vernieuwend en sportief. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt 

als voetbaldoeltjes of om voetvolleybal te spelen. Verder ze zijn vanwege de verschillende 

vormen en cijfers ook heel educatief. Bijvoorbeeld wie schiet het eerste driemaal door  

het ronde gat of wie heeft het eerste 15 punten. Kinderen worden op deze manier steeds 

opnieuw uitgedaagd om hun eigen spelvorm te kiezen. Onze soccerwalls zijn daarom  

blijvend leuk. De soccerwalls leveren wij in cortenstaal en gepoedercoat staal.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of kijk op www.beebop.nl.
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