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1. Inleiding
1.1 Belangrijk om vooraf te weten
Het laatste Speelplan van de wijk Banakkers is opgesteld in 2013. Samen met behulp van een groep kinderen,
wijkbewoners en de wijkvereniging, actualiseerden we het speelplan. Met een kritische blik bekeken zij alle
speellocaties en adviseerden zij de gemeente. De keuzemogelijkheden waren: de speelplek behouden, de speelplek
opheffen of het aanvullen/verplaatsen van speeltoestellen op/van de speelplek. Hierbij hielden zij rekening met het
beschikbare budget, de leeftijdsopbouw en wensen van de kinderen. Het college neemt deze adviezen graag over.
We maakten dit speelplan met de grootst mogelijke zorg. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. In de
praktijk is het mogelijk dat de uitvoering om praktische redenen afwijkt van het voorstel. Wij zien erop toe dat dit zo
beperkt mogelijk blijft.
1.2 Inspraak procedure
Het concept speelplan deelden wij via:
▪ www.etten-leur.nl
▪ Etten-Leurse Bode
▪ Diverse sociale media kanalen van de gemeente.
▪ Social media kanaal Wijkvereniging Buurtbelang Banakkers.
Inwoners konden tot 14 juni 2020 op reageren.
1.3 Leeswijzer
Het speelplan heeft drie hoofdstukken:
▪ De inleiding.
▪ De basisgegevens met uitleg over de demografische gegevens, het attractiebesluit en het budget.
▪ Informatie over de speellocaties.
Het is een beeldverslag, want beelden zeggen doorgaans meer dan alleen teksten.

Fotocredits: Jantje Beton
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2. Basisinformatie
2.1 Demografische gegevens
Deze populaire woonwijk is gebouwd van begin jaren ’60 tot begin jaren ’70 en ligt centraal in Etten-Leur. Er is
voornamelijk traditionele bouw toegepast in ruim opgezette straten. Het grootste deel van de woningen in
Banakkers bestaat uit tussenwoningen en appartementen.

Voorzieningen
De woonwijk Banakkers kent de nodige voorzieningen:
▪ Buurtwinkels bij de Kerkwerve en de winkels in de Bisschopsmolenstraat en ook het Winkelcentrum ligt
vlakbij.
▪ Scholengemeenschap KSE, een basisschool, een zwembad, een zorgcentrum en een wijkgebouw met een
gymzaal.
De locatie rondom de Kerkwerve is in ontwikkeling. Verschillende nieuwbouwplannen zijn in de afgelopen jaren
afgerond. Het gaat hier om een brede school, zwembadcomplex, eengezinswoningen en appartementencomplex. De
wijkvereniging is zichtbaar in de wijk en actief betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk.

Leeftijden
In de wijk Banakkers wonen ca. 3150 mensen. Vanuit het speelbeleid zijn de kinderen onder te verdelen in
leeftijdscategorieën:
▪ 0-4 jaar circa 169 kinderen
▪ 5-9 jaar circa 176 kinderen
▪ 10-14 jaar circa 172 kinderen
▪ 15-18 jaar circa 169 kinderen
Elke groep heeft behoefte aan speelvoorzieningen die passen bij hun leeftijd. De behoefte aan uitdagingen en
daarmee de afstand waarbinnen gespeeld wordt, nemen toe met de leeftijd.
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2.2. Huidige formele speellocaties
In de wijk Banakkers zijn 8 speellocaties en een bijzondere bovenwijkse voorziening: Skatepark Pak-line. De
skatebaan is in 2018 helemaal vernieuwd. Na de uitvoering van dit speelplan blijft het aantal speellocaties gelijk.

2.3 Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Speelplaatsen zijn een belangrijk onderdeel in de groene buitenwereld. Het is een onderdeel van een prettige
leefomgeving. Vaak zijn het kleurrijke geheel en de spelende kinderen een lust voor het oog. Maar het moet wel
veilig zijn. Het besluit voor veiligheid van attractie en speeltoestellen, het zogenaamde 'Attractiebesluit' voorziet
hierin. Het Attractiebesluit richt zich op veiligheid en aansprakelijkheid en legt verantwoordelijkheid bij de producent
van speeltoestellen en aan de beheerder van de toestellen. Alle speeltoestellen in de wijk voldoen hieraan. Ook
nieuwe speeltoestellen moeten hieraan voldoen:
▪ onderhoudsvriendelijk,
▪ duurzaam,
▪ gecertificeerd,
▪ goed gemonteerd,
▪ veilig geïnstalleerd,
▪ het toestel moet veilig zijn, door middel van onderhoud,
▪ regelmatig geïnspecteerd,
▪ logboek per speeltoestel, deze wordt door de gemeentelijke beheerder bijgehouden.
Bewoners kunnen zelf altijd een melding maken van een kapot speeltoestel via de website www.etten-leur.nl, de
BuitenBeterapp of door te bellen naar telefoonnummer 14076. Samen zien we meer!
2.4. Beschikbare budget
Het totale beschikbare budget voor het speelplan Banakkers is € 34.000,-. Dit budget is inclusief het aanbrengen van
ondergronden, het monteren en eventueel verplaatsen van speeltoestellen.
Het is een vervangingsbudget, waardoor het uitbreiden van het totaal aantal speeltoestellen maar heel beperkt kan.
Het vervangen van grindzand ondergronden vallen onder een ander budget.
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2.5 Meerwaarde van buitenspelen
Bron: Jantje Beton

Een kindvriendelijke buitenruimte waar kinderen leuk kunnen spelen is belangrijk voor alle inwoners van de
gemeente. Het draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van het kind.
2.6 Inbreng kinderen
Kinderen van basisschool 4 Heemskinderen kregen vragenlijsten. Ruim 60 kinderen gaven bruikbare tips en
aanbevelingen aan de werkgroep. De kinderen in de wijk spelen vaak en graag buiten, ze doen dit het liefst bij een
speelveldje in de buurt van het woonhuis.
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3. Speellocaties
3.1 Brederolaan
Huidige speeltoestellen:
1. Schommel
2. Eendenkuipje
3. Toekan wip
4. Combinatietoestel
5. Jungleplay duikelcombinatie

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
De Brederolaan is een geliefde speellocatie in de wijk, maar maakt een saaie indruk. Op de deze speellocatie
verandert daarom het volgende:
• Speeltoestel met o.a. de evenwichtsbalk, autoband verwijderen. Hiervan blijft 1 duikelrekje staan en
deze plaatsen we op gras.
• Hobbeleendje verplaatsen naar de speellocatie aan de Lange Schoor.
• Draaielement Lange Schoor verplaatsen naar deze speelocatie.
• Enkele haag vervangen met blokken van 2 meter breed. Hierdoor ontstaat er een speels effect en kan
een maaimachine er toch nog goed tussen door.
• Stoeptegels om het kunstgras heen verwijderen en inzaaien met gras.
• Plaatsen van een nieuw speeltoestel: een speelhuisje voor de allerkleinste op gras.
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3.2 Willem Kloosstraat
Huidige speeltoestellen:
1. Aluplay klimrek
2. Swingschijf
3. Combinatietoestel
4. Schommel
5. Wip
6. Eekhoornwip

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
De glijbaan is aan het begin van 2020 dusdanig vernield, dat deze direct verwijderd is. Op de deze speellocatie
verandert het volgende:
▪ Glijbaantje uit de Marnixstraat herplaatsen.
▪ Draaitoestel en wip vervangen door tipi draaitoestelletje.
▪ Schommel vervangen door vogelnestschommel met mand (rood, 120cm).
▪ Rubbertegels opnieuw inleggen.
▪ Kunstgras onder het combinatietoestel herstellen. Dit wordt door onze beheerder opgepakt.
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3.3 Muiderkring
Huidige speeltoestellen:
1. Duo duikelrek
2. Glijbaan
3. Doel x2
4. Lammetje wip
5. Duikelrek
6. Duoschommel
7. Hondenwip

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
Op de deze speellocatie verandert het volgende:
▪ Enkel duikelrek verplaatsen naar de Lange Schoor.
▪ Plaatsen van draaielement (zie afbeelding hieronder).
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3.4 Kerkwerve
Huidige speeltoestellen:
1. Jungleplay glijbaan
2. Duikelrek 2x
3. Hondenwip
4. Draaischijf
5. Toekanwip

Kunstwerk
In maart 2020 werd het kunstwerk ANIMO geplaatst. Het kunstwerk is speciaal voor deze locatie ontworpen. Saske
van der Eerden heeft zich laten inspireren door het speelveldje. Animo is volgens haar hét markeringspunt voor de
wijk, het draagt bij aan het gevoel van thuiskomen en thuis zijn.
Wat gebeurt er met deze speellocatie?
Alle speeltoestellen plaatsen we dichter bij elkaar. Hierdoor wordt het meer 1 geheel en ziet het er verzorgder en
overzichtelijker uit. Op de deze speellocatie verandert verder het volgende:
▪ Grindzand vervangen door rubbertegels.
▪ De wip vervangen door de wip uit Marnixstraat.
▪ Plaatsen van een nieuwe baby carrousel met 1 babyzitje.
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3.6 Bogaard/Slotlaan
Huidige speeltoestellen:
1. Combinatietoestel
2. Balancecombinatie
3. Bumperwip
4. Duikelrek
5. Glijbaan
6. Schommel
7. Wipscooter

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
Op deze speellocatie verandert het volgende:
▪ Onder het duikelrekje en de glijbaan gaat de grindzand ondergrond weg en leggen we rubbertegels.
▪ In de bestaande duo schommel hangen we een kinderzitje.
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3.7 Bovenas
Huidige speeltoestellen:
1. Combinatietoestel
2. Veerelement
3. Goals (2x)

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
Deze speellocatie wijzigt niet. Een aantal jaar terug vervingen we de grindzand ondergrond al door rubbertegels.
Er zijn geen andere wijzingen nodig.
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3.8 Lange Schoor
Huidige speeltoestellen:
1. Klimboog
2. Draai element
3. Duo schommel
4. Duikelstangen (x2)
5. Glijbaan

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
• Het draaielement vervangen we door een hobbeleendje uit de Brederolaan en het duikelrek uit de
Muiderkring.
▪ Het grindzand vervangen door rubbertegels.
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3.9. Vondellaan/Marnixstraat
Deze speeltoestellen stonden er tot januari 2020:
1. Doel, 2x
2. Wip
3. Glijbaan
4. Basketpaal
5. Combinatietoestel

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
Deze speellocatie vervalt. De grond is verkocht aan Dr. Haze. Er komt een nieuw modern gezondheidscentrum.
Tijdens meerdere openbare bewonersavonden was het speelveld ook onderwerp het van gesprek. De bewoners
vonden het van groot belang dat het speelveld behouden blijft. Dat is niet mogelijk op deze locatie. Wel is er
speelruimte gevonden op ca. 50 meter afstand. De wip en de glijbaan zijn tijdelijk opgeslagen en worden herplaatst
elders in de wijk.
Tijdens de vervolgbijeenkomsten met de Werkgroep spelen is de voorkeur uitgesproken voor nieuwe speeltoestellen
in de vorm van een speels parcours. De speeltoestellen moeten heel licht verhoogd worden geplaatst, zodat het
water goed weg kan.

Nieuwe speellocatie.
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