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Voorwoord van de werkgroep Spelen van de Wijk Grauwe Polder
Voor u ligt het nieuwe speelplan voor wijk de Grauwe Polder. Als bewoner van de wijk mag ik, namens
de werkgroep spelen wijk Grauwe Polder, hiervoor het voorwoord verzorgen. We mochten als
werkgroep spelen van de wijk Grauwe Polder terugkijken op een zeer bijzonder en prettig proces, om
gezamenlijk te komen tot een nieuw speelplan voor de wijk Grauwe Polder.
Bijzonder te noemen is de aanloop naar dit speelplan. Zo zijn er tijdens de landelijke buitenspeeldag
van 2016 een moodboards gemaakt en zijn er wensen opgehangen in de wensboom, waarbij de
kinderen uit wijk de Grauwe Polder zelf mee konden denken over nieuwe speeltoestellen in de wijk. De
kinderen mochten daarbij aangeven waar ze het liefst spelen, welke speeltuintjes het meest populair
waren en met wat voor materialen ze het liefst spelen. Na de buitenspeeldag is er ook nog een bezoek
gebracht aan kinderen in de scholen van wijk de Grauwe Polder, om ook daar de kinderen de
gelegenheid te geven hun invloed te geven aan het nieuwe schoolplan.
Al deze inbreng van de kinderen maakte het uiteindelijk de werkgroep, bestaande uit ouders en
grootouders uit wijk de Grauwe Polder, erg gemakkelijk om daarmee een verdeling te maken van
speeltoestellen over de verschillende speellocaties in de wijk. Terugkijkend op het hele traject mogen
we concluderen dat door inbreng van zowel kinderen als ouders de keuze voor speeltoestellen en
speeltuinen op een erg democratische en verantwoorde wijze tot stand is gekomen.
De werkgroep wenst alle bewoners en kinderen veel leesplezier en uiteindelijk veel speelplezier!
Met vriendelijke groeten, namens werkgroep,
Eric Claassens
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Belangrijk om vooraf te weten
Aan de totstandkoming van dit speelplan heeft de werkgroep de grootst mogelijke zorg besteed. Er
kunnen geen rechten aan worden ontleend. In de praktijk is het mogelijk dat de uitvoering om
praktische redenen van het speelplan afwijkt van het voorstel. Wij zien er op toe dat dit zo beperkt
mogelijk blijft.
Inspraak procedure
Het speelplan ter inzage
Tot en met 28 maart ligt in het informatiecentrum in het stadskantoor het speelplan, met daarin
uitleg en afbeeldingen van de speellocaties ter inzage. Het college van burgemeester en wethouders
neemt het speelplan dat de werkgroep maakte graag over. Het volledige speelplan staat op
www.etten-leurdoethetgewoon.nl en op de Facebook pagina van uw wijk:
www.facebook.com/grauwepolder. Ook in de Etten-Leurse Bode wordt erover gepubliceerd.
Niet voor mijn deur! Of juist wel?
Wilt u reageren op het speelplan, dan kunt u tot en met 28 maart een brief schrijven aan het college
van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, afdeling Samenleving, Postbus 10.100, 4870 GA
Etten-Leur. Vermeld u hierbij ‘Actualisatie Speelplan Grauwe Polder’.
Ontvangen we in de genoemde periode geen reacties die leiden tot heroverweging van het
speelplan, bestellen we de speeltoestellen en plaatsen we deze nog dit voorjaar.
Leeswijzer
Het rapport bestaat uit vier hoofdstukken, te beginnen met de basisgegevens, waarin uitleg wordt
gegeven over de demografische gegevens, het attractiebesluit, de uitgangspunten van het beheer, de
gewenste uitstraling en een samenvatting van de aanpassingen per speellocatie.
De keuzemogelijkheden waren: de speelplek behouden, de speelplek opheffen of het
aanvullen/verplaatsen van speeltoestellen op/van de speelplek. Dit allemaal rekening houdend met
het beschikbaar gestelde budget. Er is gekozen om een beeldverslag te maken. Beelden zeggen
doorgaans meer dan de teksten eromheen.
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2. Basisinformatie
Overzichtskaart speelplekken wijk Grauwe Polder
In de wijk Grauwe Polder zijn in het totaal 18 formele speelplaatsen. Daarnaast is er ook informele
speelruimte en zijn er schoolpleinen die ook na schooltijd worden gebruikt om te spelen. De straat,
de trottoirs, de grasvelden, de struiken, kinderen zien heel omgeving als speelruimte. We spreken in
dat geval van informele speelruimte.

Demografische gegevens
In de wijk Grauwe Polder wonen ca. 5.439 mensen. Vanuit het speelbeleid zijn binnen deze groep de
kinderen onder te verdelen in een viertal categorieën: 0-4 jarigen, 5-9 jarigen, 10-14 jarigen en 15-18
jarigen. Elke groep heeft behoefte aan speelvoorzieningen die passen bij hun leeftijd. De behoefte
aan grotere uitdagingen en daarmee de actieradius waarbinnen gespeeld wordt, nemen toe met de
leeftijd.
In deze wijk Grauwe Polder wonen in totaal ca. 272 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. In de
categorie 5-9 jarigen wonen er ca. 331 kinderen in de wijk. In de categorie 10-14 jarigen spreken we
van ca. 286 kinderen. De groep 15-18 jarigen is het kleinste met ca. 239 kinderen.
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Attractiebesluit
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 veiligheid van attractie en speeltoestellen, het zogenaamde
'attractiebesluit' voorziet hierin. Het Attractiebesluit richt zich op veiligheid en aansprakelijkheid en
kent verantwoordelijkheid toe aan zowel de producent van speeltoestellen als aan de beheerder van
de toestellen. Zo moet de producent in het ontwerp en materiaalgebruik alle mogelijke gevaren
uitsluiten of beperken. Ook verstrekt hij een gebruiksaanwijzing en is een typegoedkeuring verplicht.
Alle speeltoestellen in de wijk voldoen hieraan.
Uitgangspunten beheer
Vanuit het oogpunt van het beheer van de speeltoestellen is ook een aantal randvoorwaarden
bepaald. Een nieuw te plaatsen speeltoestel moet onderhoudsvriendelijk en duurzaam zijn.
Daarnaast is het gewenst om niet meer dan twee verschillende leveranciers op één speellocatie te
hebben. Het onderhoud wordt hiermee niet alleen vereenvoudigd, maar er blijft ook eenheid in de
uitstraling van de speeltoestellen op een speelplek.
Beschikbare budget
Het beschikbare budget voor het speelplan Grauwe Polder is € 40.000,--. De speeltoestellen worden
gefinancierd uit het budget dat beschikbaar is gesteld voor speelplannen in bestaande wijken. Het
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 slechts beperkt mogelijk is.
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3 Inbreng kinderen
Buitenspeeldag
Buurtbelang Grauwe Polder en Gemeente Etten-Leur hebben tijdens de buitenspeeldag een start
gemaakt om zoveel mogelijk ideeën op te halen. Bij de buitenspeeldag stond er o.a. een wensboom,
konden kinderen een moodboard van speeltoestellen maken en hun favoriete speelplek aangeven.
De vrijwilligers van Buurtbelang Grauw Polder hebben zich met veel enthousiasme ingezet om de
kinderen te begeleiden en wensen op te halen. Ook op de scholen en de kinderdagverblijven is er
aandacht aan besteed. De klas die het meeste hun best heeft gedaan, won hiervoor in juli de ijsprijs.
Uitslag
Dit alles zorg voor heel veel bruikbare input. Onze jongste inwoners weten precies wat ze willen.
Wethouder Jan van Hal haalde met plezier vrijdagochtend 24 juni 2016 de ideeën persoonlijk op bij
de vrijwilligers in de Gong. Hij sprak zijn dank uit voor de fijne samenwerking en roemde de inzet van
alle betrokkenen, om gezamenlijk de wijk nog aantrekkelijker te maken voor de kinderen. Met de
conclusies van alle input van de buitenspeeldag gingen we terug naar de wijk vereniging. Samen met
een groep bewoners is er verder vorm gegeven aan de actualisatie van het speelplan.
Favoriete speelplaats volgens de kinderen:

F
Favoriete speelplaats in de Grauwe Polder volgens de kinderen:
1. Grote Toer
2. Triangeldreef
3. Vioolstraat
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Groep 5/6 van Basisschool de Klankhof won de prijs voor mooiste speeltuin ideeën.
Niet alleen de kinderen van De Klankhof deden mee, ook de kinderen van ’t Carillon, kdv Kober en
kdv Belle Fleur hadden prachtige tekeningen gemaakt. Dat maakte het voor de jury nog moeilijk om
tot een winnaar te komen. De tekeningen gaven een goed beeld van de wensen van de kinderen.
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Kinderen op de buitenspeeldag maakte prachtige moodboards
Tijdens de buitenspeeldag in 2016 maakten veel kinderen een moodboard. De kinderen verzamelde
allerlei afbeeldingen die de sfeer van de gewenste speeltoestellen aangaven. De rode draad uit al die
moodboards dat deze kinderen overwegend voor een natuurlijke uitstraling gaan met als materiaal
keuze hout.

Buurtbewoners (volwassenen en kinderen) hingen hun (speel)wens in de boom
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4. Speellocaties
In dit hoofdstuk worden alle speelplekken omschreven. De nummering komt overeen met de
speelpleknummering, zoals deze is opgenomen in de logboeken van de speeltoestellen. Om
eenvoudig de historie van een speelplek te kunnen achterhalen is deze nummering ook in dit
speelplan overgenomen.
4.1 Ongewijzigde speellocaties
Voor alle speellocaties zijn wensen binnengekomen. Het is onmogelijk om aan al die wensen te
voldoen. De werkgroep heeft, door het beperkte budget keuzes moeten maken om een aantal
speellocaties aan te passen. Zij hanteerde hiervoor de volgende criteria:
1)
2)
3)
4)

Favoriete speelplaats kinderen.
Het vervangen van speeltoestellen, die binnen een paar jaar zijn afgeschreven.
Verspreiding van nieuwe speeltoestellen over de gehele wijk.
Geen uitbreiding van speellocaties
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59 Klaroenring
Bestaande speeltoestellen
 Miniplay – klimtoestel (Boerplay)
 Biky – wiptoestel (Proludic)

Klimrek – (Yalp)

Uitwerking speelplan: Speelplaats blijft ongewijzigd.
67 Hobodreef Cruijfcourt (bovenwijkse voorziening)
Bestaande speeltoestellen: multicourt
Uitwerking speelplan: In 2018 opent de Brede School Sonate. Deze grenst aan dit speelveld. Op het
nieuwe schoolplein komen uiteraard ook speeltoestellen. De intentie is, om deze speeltoestellen vrij
toegankelijk te maken voor de kinderen in de buurt.
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60 Contrabas
Bestaande speeltoestellen
 Miniplay glijbaan (Boerplay)
Duikelduo (Kompan)
 Mini doeltjes 2x (Speelwijzer) Boosterschommel (Nijha)

Uitwerking speelplan: Speelplaats blijft ongewijzigd.
61 Gitaarhof
Bestaande speeltoestellen
 Miniplay (Boerplay)
 Wip (Boerplay)
 Minischommel (Boerplay)

Doel (Flexibilo)
Hobbeend (Wip)

Uitwerking speelplan: Speelplaats blijft ongewijzigd.
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66A Beiaard
Bestaande speeltoestellen
 Duikelrek (Boerplay)
 Veerelement (Boerpay)

Glijbaan (Boerplay)

Uitwerking speelplan: Speelplaats blijft ongewijzigd.
68 Trompetlaan (naast Lidl)
Bestaande speeltoestellen
 Duikelrek (Boerplay)
 Glijbaan (Boerplay)

Achtervolgingsduizel (Boerplay)

Uitwerking speelplan: Speelplaats wordt aangevuld met een hobbeleendje vanuit de Banjostraat.
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69A Vedelring
Bestaande speeltoestellen
 T-schommel (Boerplay) Klimtoestel (Boerplay)
 Duikelrek (Boerplay)
 Klimtrap (Boerplay)

Uitwerking speelplan Speelplaats blijft ongewijzigd.
69B Vedelring
Bestaande speeltoestellen
 Achtervolgingsduizel (Speelwijzer)
 Vogelnest (Boerplay)

Glijbaan (Boerplay)

Uitwerking speelplan Speelplaats blijft ongewijzigd.
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70 Vedelring
Bestaande speeltoestellen
 Klimboog (Kompan)
 Motorfiets (Kompan)

Duikelrek (Boerplay)
Klim-zittoren (Yalp)

Uitwerking speelplan: Speelplaats blijft ongewijzigd.
72 Cimbaalhof
Bestaande speeltoestellen
 Duikelrek (Boerplay)
 Vrijbuiter (Kompan)
 Sprinkhaan (Kompan)

Balans
Klimboog (Boerplay)
Brug (Boerplay)

Uitwerking speelplan: Speelplaats blijft ongewijzigd.
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72A Cimbaalhof
Bestaande speeltoestellen
 Miniplay combinatietoestel (Boerplay) Duikelrek (Boerplay)
 Balans
Duikelrek (Boerplay)
 Margriet (Boerplay)

Uitwerking speelplan: Speelplaats blijft ongewijzigd.
73 Paukeslag
Bestaande speeltoestellen
 Klimtoren (Boerplay)
 Duikelrek (Boerplay)

Hondenwip (Flexibilo)

Uitwerking speelplan: Speelplaats blijft ongewijzigd.
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75 Paukeslag
Bestaande speeltoestellen
 Spica 2x (Kompan)
 Brug (Boerplay)
 Supernova (Kompan)

Stappalen
Klimboog (Boerplay)

Uitwerking speelplan: Speelplaats blijft ongewijzigd.
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4.2 GEWIJZIGDE SPEELLOCATIES:
De volgende speellocaties worden aangepast:
Wijziging speeltoestellen


Grote Toer



Tubahof



Vioolstraat



Paukeslag (voetbalveld)



Waldhoornlaan

Wijziging ondergrond



Banjostraat
Hobodreef
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62 Grote Toer / Klaroenring
Bestaande speeltoestellen
 Tafeltennistafel (Nijha)
 Draaitoestel (Proludic)
 Rollup (Carroussel)
 Kooidoel
 Panna (Lappset)
 Tienplus (Kompan) ---> wordt binnen 2 jaar verwijderd
 Combitoestel met glijbaan (Kompan) ---> wordt verwijderd
 Kooidoel

Uitwerking speelplan
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Uitwerking speelplan
De Grote Toer wordt druk bezocht door kinderen uit de gehele wijk. Een aantal speeltoestellen is
versleten. Deze worden vervangen door nieuwe speeltoestellen. De keuze is door de werkgroep
gevallen op de onderstaande speeltoestellen.
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63 Tubahof
Bestaande speeltoestellen
 Bestaande speeltoestellen
 Heksenhuis (Ziegler)
 Veerelement slak (Ziegler)
 4-persoonwip (Ziegler)
 Paddenstoel ---> zijn verwijderd

Uitwerking speelplan
In de omgeving zijn nieuwe woningen bijgebouwd. Hierdoor zijn er meer (klein) kinderen die komen
spelen bij deze speelplaats. De paddenstoelen werden nagenoeg niet gebruik en zijn verouderd. Deze
worden vervangen door een duoschommel. Een schommel werd hier al een geruime tijd gemist.
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66 Vioolstraat
Bestaande speeltoestellen
 Doel (Flexibilo)
 Eenmaster klimnet (Boerplay) ---> wordt verwijderd
 Jumbo wip (Kompan)
 Schietwand (Boerplay)
 Doel (Flexibilo)
 Klimtoren (Boerplay) ---> wordt verwijderd
 Glijbaan (Kompan)
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Uitwerking speelplan
De speelplek van de Vioolstraat is al jaren favoriet bij de kinderen. De buurt is aan het verjongen en
er zijn veel kinderen bijgekomen. Een aantal speeltoestellen is aan vervanging toe. Door de komst
van de kleine familieschommel en de klimkubus krijgt de speellocatie weer een nieuwe impuls.
Samen met een overgebleven speeltoestellen wordt deze speellocatie aantrekkelijker gemaakt.
Hieronder ziet u de afbeelding van de nieuwe speeltoestellen. Deze worden toegevoegd aan het
veldje aan de zijde waar nu al een glijbaan staat. Het klimnet en klimtrechter worden op termijn
verwijderd. Deze zijn verouderd.
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71 Waldhoornlaan
Bestaande speeltoestellen
 Klimboog (Boerplay)
 Duowip (Proludic)
 Speelhek (Boerplay)
 Duikelrek (Boerplay) ---> wordt verwijderd
 Boot (Yalp) wordt verplaatst naar Grote Toer
 Brug (Boerplay) ---> wordt verwijderd
 Toverdraaimolen (Proludic)

Uitwerking speelplan
Bewoners hebben een grootschalige handtekeningenactie gehouden, voor de vervanging van
speeltoestellen. Ze vinden het speelveldje er nu sober bijliggen en zijn van mening dat er veel meer
van gemaakt kan worden. “De ruimte is er en de kinderen zijn er, maar toch is het geen complete
speelplek’ geven ze aan. De werkgroep spelen heeft aan de wens om een aantal speeltoestellen te
vervangen gehoor gegeven. Een aantal speeltoestellen worden daarom verwijderd. Het gaat om het
duikelrek en de brug. Hiervoor in de plaats komt een vogelnestschommel en een klimtoestel. Het
speelbootje vaart naar de Grote Toer. De buurtbewoners zijn erg betrokken bij het speelveld, ze
geven ook aan een spelletjesmiddag te willen organiseren, zodra de nieuwe speeltoestellen geplaatst
zijn.
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74 Paukeslag voetbalveld
Bestaande speeltoestellen
 Doel (Flexibilo)

Uitwerking speelplan
Het speelveld ligt er sober bij, door het inrichten van een speelplaats voor de kleine kinderen,
verwacht de werkgroep dat meer kleine kinderen hun weg naar het speelveld weten te vinden. Ook
worden de goals dichter bij elkaar geplaatst, om hierdoor ook de kleine kinderen de ruimte te geven
om te voetballen. Voor de jongeren zijn er meerdere voetbalmogelijkheden elders in de wijk.
Aanpassingen n.a.v. de reacties op het concept speeplan
Verschillende bewoners hebben een reactie gegeven op het concept speelplan over de komst van de
speeltoestellen en de indeling van dit speelveld. Aan de andere kant kregen we ook enthousiaste
reacties van omwonenden die niet kunnen wachten totdat de 3 speeltoestellen geplaatst zijn en de
goals verzet.
Rondom het speelveld Paukeslag wonen veel mensen. De meningen en belevingen zijn heel
wisselend en lopen daardoor uiteen. Juist door dit speelveld in te richten voor de kleinere kinderen,
verwachten we de juiste koers ingezet te hebben en de leefbaarheid te vergroten. Dit doen we niet
alleen door de komst van de speeltoestellen. Met Handhaving en het Jongerenwerk maakten we
afspraken.
Hoe gaat het nu verder?
Binnenkort worden de speeltoestellen geplaatst. Het is belangrijk dat u bij overlast daarvan melding
maakt op 0900-8844. Het team van handhaving en jongerenwerk evalueert op basis van alle
meldingen in het najaar de speellocatie.
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69 Triangeldreef (achter BS 't Carillon)

Bestaande speeltoestellen
 Tuimelaar duikelrek (Kompan)
 Jumbo (Wiptoestel)

Brug 2x (Boerplay)
Trechter (Boerplay)

Uitwerking speelplan:
Kinderen gaven aan op deze speellocatie heel graag te spelen. Over 1,5 jaar sluit ’t Carillon en de
Klankhof. We volgen deze ontwikkelingen op de voet. Zo wordt er gekeken of de overgebleven,
veilige speeltoestellen vanuit deze schoolpleinen op dit speelveld geplaatst kunnen worden
herplaatst. Dit speerpunt krijgt medio 2018 een vervolg.
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65 Banjostraat
Bestaande speeltoestellen
 Hobbeleend (Kompan) --->
 Glijbaan (Kompan)
 Helikopter (Proludic)

Verplaatsen naar Beiaard
Sprinkhaan (Yalp)
Duikelduo (Kompan)

Uitwerking speelplan: De hobbeleend wordt verplaatst naar de Trompetlaan. Het grindzand wordt
vervangen door rubbertegels. De bestaande ondergrond is arbeidsintensief in het onderhoud,
onhygiënisch, niet voor iedereen toegankelijk, en uitgegraven betonnen staanders kunnen
gevaarlijke situaties opleveren. Bij andere ondergronden zoals rubber tegels zijn deze punten niet
van toepassing, vandaar dat hier is besloten om tot vervanging van de ondergrond over te gaan.
67 Hobodreef
Bestaande speeltoestellen
 Klimboog (Klimtoestel)
 Maanlander wiptoestel (Kompan)

Duikeltrio (Kompan)

Uitwerking speelplan: Onder het duikelrek wordt het grindzand vervangen door rubbertegels. De
speeltoestellen worden dichter bij elkaar geplaatst.

Speelplan Etten-Leur Grauwe Polder 2017

- 29 -

5 Samenvatting
De volgende speeltoestel worden gedurende de looptijd van dit speelplan verwijderd:
 Grote Toer
Tienplus (Kompan)
Combitoestel met glijbaan (Kompan)
 Vioolstraat
Eenmaster klimnet (Boerplay)
Klimtoren (Boerplay)
 Waldhoornlaan
Duikelrek
Brug (Boerplay)
 Tubahof
Paddenstoelen
De volgende speeltoestellen zijn nieuw:
 Grote Toer (inrichting door Replay Speeltoestellen)
Speelcombinatie met balanceerparcours
Duoschommel
Speelboom
 Vioolstraat (inrichting door Replay Speeltoestellen)
Klimcombinatie Vlier
Mini jungle schommel
 Waldhoornlaan (inrichting door Acacia-Robinia)
Klautercombinatie koekoeksnest
Vogelnestschommel
 Paukeslag (voetbalveld) (inrichting door Replay Speeltoestellen)
Pipowip
Vogelnestschommel
Glijbaan
 Tubahof (inrichting door Replay Speeltoestellen)
Duo schommel
De volgende speeltoestellen worden verplaats:
 Waldhoornlaan
Bootje naar Grote Toer.
 Paukeslag
Goaltjes dichter bij elkaar.
 Banjostraat
Hobbeleend wordt verplaatst naar de Trompetlaan.
De volgende ondergronden worden vernieuwd:
 Banjostraat
 Hobodreef
Alle overige speellocaties blijven ongewijzigd.
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