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1. Inleiding  
 

1.1 Belangrijk om vooraf te weten 
De Keen is een veelzijdige wijk in Etten-Leur. Het aantal inwoners is iets gedaald de afgelopen jaren. 
De locatie van de wijk is aantrekkelijk. Het ligt op loopafstand van het van Bergenplein met diverse 
winkels, school de Pontus, het multicourt en calisthenicspark aan de Kwadestraat en natuurlijk de 
Leurse haven met de jachthaven en zwemplas. De wijk beschikt over zowel eengezinswoningen, 
appartementen voor gezinnen of voor senioren. 
De keuzemogelijkheden voor speellocaties waren om een speelplek te behouden, op te heffen, een 
versleten/defect toestel te vervangen of het verplaatsen van speeltoestellen binnen de wijk. Hierbij 
is rekening gehouden met het beschikbare budget, de leeftijdsopbouw en de wensen van de 
kinderen. 
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 we via: 

• www.etten-leur.nl 

• de Etten-Leurse bode 

• social media kanalen van de gemeente 

• social media kanaal van de wijkvereniging 
Bewoners konden reageren tot 18 maart 2022. 
 

1.3 Leeswijzer 
Het speelplan heeft drie hoofdstukken: 

• De inleiding. 

• De basisgegevens met demografische gegevens, het attractiebesluit en het budget. 

• Informatie en/of wijzigingen over de speellocaties. 
 



4 
 

2. Basisinformatie 
 

2.1 Demografische gegevens 
In wijk de Keen wonen circa 3619 inwoners. Vanuit het speelbeleid zijn de kinderen onder te 
verdelen in vier leeftijdscategorieën: 

• 0-4 jaar: ca. 157 kinderen 

• 5-9 jaar: ca. 191 kinderen 

• 10-14 jaar: ca. 269 kinderen 

• 15-18 jaar: ca. 248 kinderen 
Iedere groep heeft een andere behoefte die past bij hun leeftijd. Hoe ouder het kind, hoe groter de 
behoefte aan uitdaging en daarmee de afstand waarbinnen gespeeld wordt. 
 

2.2 Huidige formele speellocaties 
In wijk de Keen zijn 12 formele speellocaties. Na de uitvoering van het speelplan verdwijnen er op 
termijn 3 speellocaties. Namelijk aan de Keenseweg 55 en Vinkebroek 44. De speellocaties worden 
gecentreerd naar 1 punt in de straat. Dit doen we om ontmoeting en samenspel te stimuleren. 
Omdat er dan meer speeltoestellen bij elkaar staan. Het weghalen van deze speeltoestellen gebeurt 
niet meteen, maar zodra deze de keuring niet meer doorkomen. Dit zal binnen nu en 3 jaar zijn. De 
overige 10 speellocaties blijven (zie groen).  
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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, 

• het toestel moet veilig zijn door 
middel van onderhoud, 

• veilig geïnstalleerd, 

• regelmatig geïnspecteerd, 

• goed gemonteerd, 

• de gemeentelijke beheerder houdt 
een logboek per speeltoestel bij. 

Iedere bewoner kan melding maken van een kapot speeltoestel via www.etten-leur.nl, de 
BuitenBeterapp of door te bellen naar telefoonnummer 14076. Samen zien we meer! 

 

2.4 Beschikbare budget 
Voor het speelplan is 37.000 euro tot beschikking gesteld. Dit is voor de vervanging van 
versleten/defecte speeltoestellen voor nieuwe toestellen, het aanbrengen van ondergronden, het 
monteren en eventueel verplaatsen van speeltoestellen. Het vervangen van grindzand-
ondergronden en straatmeubilair als bankjes vallen onder een ander budget. 

 

2.5 Meerwaarde buitenspelen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Jantje Beton 

 
Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn. Een kindvriendelijke buitenruimte 
waar kinderen kunnen spelen is belangrijk voor alle bewoners van de gemeente. Dit is de afgelopen 
tijd ook gebleken tijdens de coronacrisis. We moe(s)ten zoveel mogelijk thuis en in onze woonplaats 
blijven, dus buiten spelen werd ineens nóg belangrijker. Elkaar op veilige afstand ontmoeten. Spelen 
draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van het kind. 
 

2.6 Inbreng kinderen 
We maakten dit speelplan voor alle kinderen en de gehele wijk de Keen. Daarom wilden wij van hen 
horen wat zij graag wilden in hun woonwijk. Dit hebben we gedaan door met hen in gesprek te gaan. 
En enquêtes af te nemen op de scholen. Ook heeft de wijkvereniging de enquête uitgezet via hun 
social media kanalen, waarbij ouders deze met hun kinderen konden invullen.  
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3. Speellocaties 
 
3.1 Tjalk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidige speeltoestellen: 

• Balansbalken 

• Duikelrek duo dizzy 
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Deze speellocatie blijft zoals hij is. 

 

3.2 De Turfijker 

 
Huidige speeltoestellen: 

• Klimpaal 

• Simply swing schommel 

• Klimgoal 

• Doel  

• Duo duikelrek 

• Bridge bumper wip 
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Bewoners rondom de Turfijker missen een speeltoestel voor kleinere 
kinderen. Daarom is besloten een van de huidige zitjes te vervangen voor 
een babyzitje. Verder is deze speellocatie nog naar wens, dus blijft deze 
zoals hij is.  
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3.3 Praam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huidige speeltoestellen: 

• Jungleplay 

• Duikelrek 

• Motorfiets 
 

Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Bij dit speelveldje is er veel ruimte, maar wordt niet alles benut. Er is 
vanuit de kinderen vraag om een voetbalveldje met kleine goaltjes. 
Echter is deze speellocatie omringt door huizen wat de kans op overlast 
vergroot. Daarnaast is er in de Karnsberg een kunstgrasvoetbalveld met 
grote goals. De motorfiets is versleten, hiervoor in de plaats komt een 
speeltoestel voor kleine kinderen, de brandweerhobbel. 

 

3.4 Spletting 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Huidige speeltoestellen: 

• Scooter 

• Schommel 

• Bootje 

• Glijbaan 

• Peuterspel 

• Boot 

• Duikelrek 

• Pierewaai 

 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Uit onderzoek in de wijk blijkt dat kinderen heel graag een kabelbaan wensen in hun wijk. Bij deze 
populaire speellocatie is hier alle ruimte voor. Ook staan huizen op genoeg afstand. Het is een 
speeltoestel waar kinderen vanaf 4 jaar op kunnen spelen, dus leuk voor een brede leeftijdsgroep. 
Hier wordt de grindzandondergrond verwijderd en ingezaaid met gras. De speeltoestellen scooter, 
peuterspel en twee bootjes worden verwijderd, want deze zijn versleten. Hiervoor in de plaats komt 
een peutertoestel met 2 klimnetjes en een bandzitje terug. De houten schommel verplaatsen we 
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naar Karnsberg. Hiervoor in de plaats komt een Robinia babyschommeltje terug. De andere 
bestaande speeltoestellen worden opgeknapt en geverfd. 
  

 
 
 

 

 
 

 

3.5 Slagveld 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Huidige speeltoestellen: 

• Vissersboot 

• Wals 

• Dubbele schommel 
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Deze speellocatie wordt erg veel gebruikt, ook door school de 
Avonturijn die er tegenover staat. Kinderen uit de wijk willen graag een 
vogelnetschommel. De huidige schommel wordt verwijderd en deze 
komt daarvoor in de plaats. Hier wordt meteen het grindzand 
verwijderd en grastegels onder gelegd. Net zoals onder de wals die ook 
opgeknapt wordt. De vissersboot moet over +- 3 jaar vervangen 
worden, maar proberen we nog te rekken en op te knappen. Zodra deze 
de keuring niet meer doorkomt, wordt dit speeltoestel verwijderd. De 
grindondergrond wordt daarom pas verwijderd en opnieuw ingezaaid 
als dit speeltoestel versleten is. 
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3.6 Karnsberg 

Huidige speeltoestellen: 

• De Jungle - combinatietoestel 

• Kunstgrasvoetbalveld met 2 goals 
 

Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Het kunstgrasvoetbalveld wordt veel gebruikt. Afgelopen oud&nieuw 2021/2022 is een deel van het 
kunstgrasveld vernield door brandstichting. Dit is inmiddels hersteld en door de brandstichters 
betaald. Bewoners missen een peuterspeeltoestel. Daarom wordt hier de schommel uit Spletting 
naar toe verplaatst met een vlak zitje. Het speeltoestel jungle wordt opgeknapt. Zodra deze de 
keuring niet meer doorkomt, wordt dit speeltoestel verwijderd. De grindondergrond wordt daarom 
pas verwijderd en opnieuw ingezaaid als dit speeltoestel versleten is. 
 

3.7 Vinkenbroek 44 
Huidige speeltoestellen: 
• Berenschuilplaats 
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
De straat Vinkenbroek wordt gecentreerd van 3 naar 2 
speellocaties. Daarom laten we dit speeltoestel nog 
staan, totdat hij niet meer door de keuring komt. Daarna 
wordt dit speeltoestel verwijderd en daarmee deze 
speellocatie opgeheven. Ook vervangen we voor deze 
korte tijd de grindondergrond niet meer. 
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3.8 Vinkenbroek 62 
Huidige speeltoestellen: 

• Schommel 

• Ooievaarsnest 
 
 
 
 
 
 
 

Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
In eerste instantie zou deze speellocatie worden opgeheven, want het ooievaarsnest en de 
schommel worden verwijderd omdat ze aan hun vervangjaar zitten. Maar inwoners waren het hier 
niet mee eens en startte een handtekeningenactie. Hier heeft de gemeente gehoor aan gegeven en 
er is extra budget vrijgemaakt. Daarom wordt hier een mooi nieuw plan gerealiseerd met een 
taludglijbaan, duikelrek duo, nestschommel, evenwichtsparcours en stappalen met touw. Hieronder 
ziet u het plan. De plek van de speeltoestellen wordt nader bepaald. De grindondergronden die er nu 
nog liggen worden verwijderd en het wordt ingezaaid met gras. 
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3.9 Vinkenbroek 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Huidige speeltoestellen: 

• Klim-glijtoren combinatie 

• Polka 

• Schommel 
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Alle 3 de speeltoestellen vergen steeds meer onderhoud, omdat ze allemaal aan hun vervangdatum 
zitten. Er is gekozen om de klim-glijtoren combinatie te rekken en op te knappen. De 
grindzandondergrond laten we nog even liggen totdat het speeltoestel de keuring niet meer 
doorkomt. Daarna worden ze tegelijk verwijderd. De polka en schommel worden direct verwijderd. 
Hiervoor in de plaats worden een draaimolen, netschommel en peuter-speelhuisje geplaatst. De 
grindondergrond onder de netschommel wordt vervangen door grastegels.  

 
 

 

 

 

 

 

3.10 Keenseweg 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidige speeltoestellen: 

• Duikelrek 

• Pandabos 
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Wat gebeurt er met de speellocatie? 
Het duikelrek en pandabos zijn ruim 20 jaar oud en zitten aan hun vervangjaar. We proberen beide 
speeltoestellen te rekken en op te knappen. Zodra deze de keuringen niet meer doorkomen, worden 
ze verwijderd. Hiervoor plaatsen we (met het oog van opheffen van deze locatie) iets terug op de 
andere speellocatie in de straat: Keenseweg 139. 
 

3.11 Keenseweg 139 
Huidige speeltoestellen: 
• Toren met glijbaan combinatietoestel 

• Kameel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wat gebeurt er met de speellocatie? 
Het combinatietoestel en de kameel knappen we op. Omdat speellocatie 
Keenseweg 55 op termijn wordt opgeheven, plaatsen we hier (op 
speellocatie 139) een jumper van 150 x 150 cm. 
    
3.12 Speellocatie Rijsdijk 
Over het voetbalveld met 2 goals aan de Rijsdijk is nog geen beslissing genomen. Vanuit de wijk 
komen er al een aantal jaar vragen van jongeren om het veld te egaliseren, er zitten veel mollen. De 
wijk heeft goede herinneringen aan vroegere activiteiten op dit veld waar veel wijkbewoners elkaar 
sociaal en sportief ontmoetten. Bovendien mist de wijk een ontmoetingsplek voor 12+’ers. Net 
voordat hierover met de buurt werd overlegd, werd op hetzelfde moment een plan geschetst om 
deze bestemming te gebruiken voor de herplantplicht in de vorm van een voedselbos. Een mooie 
groene plek voor de wijk met een educatieve karakter. 
De wijkvereniging vroeg toestemming aan de gemeente of zij de wijk hierin mocht betrekken. Dat is 
inmiddels gebeurd. De wijk is niet direct voorstander van een voedselbos maar wel van een sport- en 
beweegveld waar wijkbewoners elkaar op een fijne manier kunnen ontmoeten. Een werkgroep 
vanuit de wijk is momenteel bezig om hieraan vorm te geven. En te kijken waar hier budget voor is. 
Eind 2022 hoopt de wijkvereniging dat het plan rond is. 
 

 
 


