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1. Inleiding 
1.1 Belangrijk om vooraf te weten 
Het laatste speelplan van de wijk Schoenmakershoek is opgesteld in 2012. Schoenmakershoek is een 
duurzame nieuwbouwwijk in Etten-Leur. De wijk is erg gegroeid de laatste jaren. De locatie van de 
wijk is aantrekkelijk. Het ligt op loopafstand van een groot aantal voorzieningen zoals winkels, Brede 
school de Pijler, activiteitencentrum Het Turfschip en natuurlijk de Leurse haven met de jachthaven 
en zwemplas. Er is veel ruimte voor groen en water. 
De wijk beschikt over zowel eengezinswoningen, appartementen voor gezinnen of voor senioren. De 
wijk is de meest kinderrijke wijk van Etten-Leur.  
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 
De speelplannen zijn opgesteld samen met de wijk. Er zijn veel kinderen bevraagd, via scholen zijn de 
kinderen geënquêteerd en de wijkverenigingen en scholen zijn betrokken. De speelplannen zijn in 
juli 2021 gepresenteerd aan wethouder van Aert. Door personele wisselingen is er nu alle ruimte om 
de speelplannen aan het college van B&W aan te bieden. 
Het concept-speelplan deelden we via: 

• www.etten-leur.nl 

• de Etten-Leurse bode 

• social media kanalen van de gemeente 

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

1.3 Leeswijzer 
Het speelplan heeft drie hoofdstukken: 

• De inleiding. 

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

• Informatie en/of wijzigingen over de speellocaties. 
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2. Basisinformatie 
 

2.1 Demografische gegevens 
In de wijk Schoenmakershoek wonen circa 4000 inwoners. Vanuit het speelbeleid zijn de kinderen 
onder te verdelen in vier leeftijdscategorieën: 

• 0-4 jaar: ca. 340 kinderen 

• 5-9 jaar: ca. 396 kinderen 

• 10-14 jaar: ca. 324 kinderen  

• 15-18 jaar: ca. 233 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 Schoenmakershoek zijn 13 speellocaties. Na de uitvoering van het speelplan worden er op 
verzoek van inwoners tijdelijk 2 goals geplaatst aan de Kapiteinstraat (tot dat hier woningen worden 
gebouwd). Dus worden het tijdelijk 14 speellocaties (zie groen). 
 

 
 

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 
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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, maar was niet aan de 
orde in dit speelplan. 

 

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 Schoenmakershoek. 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. De wat oudere kinderen spelen vaak en 
graag buiten, ze doen dit het liefst in park Schoenmakershoek, centraal in de wijk gelegen. De 
jongere kinderen spelen het liefst bij een speeltuintje dichtbij huis. 
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3. Speellocaties 
3.1 Bleekershof  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidige speeltoestellen: 

• Wiptoestel 

• Zit-draaimolen  

• Jeu de boules baan 
 

Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
De speeltoestellen op deze locatie zijn gericht op kleine kinderen. Omwonenden geven aan dat ze 
niet veel worden gebruikt, omdat er vooral ouderen in de Bleekershof wonen. De jeu de boules baan 
wordt wel veelvuldig gebruikt. Er is voor nu gekozen om deze speellocatie te laten zoals hij is. 
 

3.2 Jagershof  
Huidige speeltoestellen:  
• Zit draaimolen  

• Combinatietoestel met glijbaan 

• Dubbele schommel 

• Wiptoestel  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
De speeltoestellen worden veel gebruikt. Wel missen kinderen een 
duikelrek. Het wiptoestel wordt verplaatst naar Schuttershof en 
daarvoor in de plaats wordt op deze locatie een duikelrek 
geplaatst. 
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3.3 Tamboerhof 

Huidige speeltoestellen  

• Springplanken 

• Wiptoestel 

• Klimcombinatie met glijbaan  
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Er spelen hier veel kinderen ouder dan tien jaar. De speellocatie voldoet aan de behoefte van de 
kinderen en ziet er nog keurig uit, dus blijft zoals hij is. 

 

3.4 Koningsweg 

 
Huidige speeltoestellen  

• Wiptoestel 

• Combinatietoestel klimmen-glijden 

• Dubbele schommel  
 

Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Kinderen vinden deze speellocatie prettig, omdat het veel variatie 
heeft. Ze misten wel een duikelrek. Daarom wordt er een duo 
duikelrek in het gras bijgeplaatst.  
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3.5 Schuttershof 
 

 
Huidige speeltoestellen 

• Klimcombinatie met glijbaan 

• Mini doel 2x  
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Op deze speellocatie spelen veel kinderen in de leeftijd van vier tot tien jaar. De 
speeltoestellen worden veel gebruikt. Voor kleinere kinderen mag het aanbod 
groter. Daarom is besloten om het wiptoestel van Jagershof hierheen te 
verplaatsen. En om twee spinner bowls bij te plaatsen. Deze zetten we tussen 
de twee bomen die worden gebruikt als goals. Om overlast van de oudere 
voetballende jongeren te voorkomen. Deze jongeren worden persoonlijk 
uitgenodigd om naar het terrein aan de Kapiteinstraat te komen, waar tijdelijk 
goals worden geplaatst. Verder wordt het gras opnieuw ingezaaid. 

 

3.6 Schoenmakerspark/Mulderweg 
 
Huidige speeltoestellen 

• Taludglijbaan  

• Looptouw  

• Pendelwip  

• Palen labyrint 

• Waterspeelplaats  
 
 
 
 
 
 

 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Uit wijkonderzoek bleek dat oudere kinderen behoefte hadden aan een klimboom en een 

voetbalveldje. Omdat er al een Multi court in het park staat, is niet gekozen om nog een voetbalveld 

te creëren. Wel komt er onder andere een klimboomhut met glijstang bij op deze speellocatie. 
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In 2019 bracht de heer B. Swarts als voorzitter van wijkvereniging Schoenmakershoek initiatieven in 

bij het omgevingsloket. Gericht op meer ontmoeting in het park en een meer natuurvriendelijker 

park. Aan integrale omgevingstafels zijn de initiatieven verder uitgewerkt. Zo legden onder andere 

de vrijwilligers van de wijkvereniging een pluktuin aan, ging de gemeente anders maaien, werden 

bloemen ingezaaid en wordt de speellocatie uitgebreid met een natuurlijke speeltuin. De nieuwe 

speeltoestellen die in deze natuurlijke speeltuin komen te staan zijn: Waterspel Oceanië, een 

wilgentunnel, toren met glijbaan, boomhut met glijstang, boomstamschijven en speelkeien. Naast 

deze speeltoestellen wordt de kruipbuis van Koetsierhof in het park geplaatst. 
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3.7 Meesterhof 
 
Huidige speeltoestellen  

• Platformcombinatie  

• Wiptoestel 

• Bar  

• Leporello  

 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
De veelzijdigheid aan speellocaties in de Schoenmakershoek wordt erg gewaardeerd. De hofjes zijn 
makkelijk toegankelijk en liggen dichtbij elkaar. Bij het Meesterhof is geen behoefte aan 
verandering. Het speelveldje voldoet aan de speelbehoefte van de kinderen. 
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3.8 Speelmanhof West-Midden en Oost 

Huidige speeltoestellen 
• Looprol  

• Stawip  

• Balspelwand  

• Klauternet  

• Boemeltreintje 

• Speelprieeltje 

• Evenwichtsbalk  

• Veerelement  

• Minirekstok  

• Schommelcombinatie  

• Bokspringpaal 

• Veerelement 

• Rekstok zeshoek 

 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Bewoners zijn tevreden over deze speellocatie en de speeltoestellen zijn in goede staat. Hierdoor 
heeft de werkgroep besloten om deze speellocatie zo te laten. Gras wordt opnieuw ingezaaid. In het 
verleden was er overlast van voetballende kinderen op het grasveld voor de zorgwoningen. Daarom 
plaatsen we hier geen goaltjes. 
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3.9 Koetsierhof 

 
Huidige speeltoestellen 

• Robinia vogelnestschommel  

• Combinatie nature  

• Robinia carrousel 

• Robinia wip  

• Zwerfkeien en kruipbuis  

• Dubbel turnrek  

• Heuvelhuis met glijpaal  

• Speelhuis schip  

 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Er wordt hier veel gespeeld, maar er zijn enkele verbeterpunten. Het gras kan beter worden 
onderhouden en er is weinig ruimte om vrij te bewegen, zoals rennen. Naar voren kwam dat de 
kruipbuis niet veel gebruikt wordt. Door deze weg te halen zou er meer ruimte ontstaan om vrij te 
spelen. Omwonenden wensen beter onderhoud van het speelveld. De kruipbuis wordt verplaatst 
naar het Schoenmakerspark. En het gras wordt opnieuw ingezaaid. 
 
3.10 Schatbewaardershof 

 

Huidige speeltoestellen 

• Robiniatoren met klimgedeelte  

• Dubbele schommel met 1 peuterzitje  

• Duikelrek 
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Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Wat betreft de speellocatie zelf zijn de bewoners erg enthousiast. Er wordt veel gebruik gemaakt van 
het veldje, omdat het speeltoestel voorheen (tijdelijk) in het Schoenmakerspark stond. Hierdoor 
komen er ook veel kinderen uit andere hofjes hier spelen. 
Bewoners wensen beter onderhoud van het groen bij deze speellocatie. De bewoners van het hofje 
sproeien nu op eigen initiatief om het overige gras te redden. Ook de aangeplante bomen zijn 
geplaatst op eigen initiatief en betaald met eigen middelen.  

 

3.11 Schildershof 
Huidige speeltoestellen 
• Donkey ride  

• Xplorers Bridge  

• Elephant ride  

• Stapblok  

• Combohuis  

• Treehouse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
De speeltoestellen worden veel gebruikt. Oudere kinderen zoeken meer uitdaging en gaan hiervoor 
naar andere hofjes. Het gras wordt opnieuw ingezaaid. 
 

3.12 Wevershof 

 
Huidige speeltoestellen 

• Balanceerbalk  

• Schommel met luierzitje 

• Kettingbrug  

• Schommel met 3 zitjes  
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Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Deze speellocatie wordt erg gewaardeerd. Ook kinderen uit andere hofjes komen hier spelen. Het 
blijft dus zoals het is. Alleen het gras wordt opnieuw ingezaaid. 

 

3.13 Zeemanhof 

Huidige speeltoestellen  

• Speelboot op veren 

• Tweezits wip Robinia  

• Speelboot  

• Staprots 4 stuks  

 
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
De omwonenden zijn erg tevreden over deze speellocatie. De speeltoestellen worden veel gebruikt 
en er zijn geen aanpassingen nodig.  
 

3.14 Kapiteinstraat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijkbewoners in de omgeving van de Kapiteinstraat vragen al langer om het plaatsen van goals voor 
hun kinderen. Omdat het onderhoud van het veldje door de gemeente uit handen was gegeven, was 
dit lastiger realiseerbaar. Dit jaar heeft de gemeente daarom hierover andere afspraken gemaakt. En 
plaatsen we hier tijdelijk goals. 
Echter, het veldje dient wel eerst te worden geëgaliseerd en opnieuw te worden ingezaaid en zelf te 
worden onderhouden. De initiatiefnemer onderzoekt of de wijkvereniging, wijkbewoners en wellicht 
andere maatschappelijke clubs willen meebetalen in het onderhoud.  
Voor de kinderen uit Schuttershof zou dit dan ook een mooie tijdelijke voetbalplek zijn. Dit veldje is 
een tijdelijke optie. In de toekomst worden hier woningen gebouwd. 


