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Speelplan Baai 
 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het speelplan van wijk BAAI. Met veel plezier hebben we hieraan gewerkt. De 
samenwerking binnen de werkgroep was goed, leuk en gezellig. Wij hebben met een kleine werkgroep 
een groots resultaat bereikt voor de kinderen uit de wijk. In het voorjaar worden de nieuwe 
speeltoestellen geplaatst. 
  
We waren allemaal gemotiveerd om aan het speelplan mee te werken. We konden bij alle huidige 
speelplekken in de wijk bekijken wat er mogelijk nog ontbrak op basis van de wensen van de 
kinderen. Middels de enquêtes die de kinderen ingevuld hebben is er gekeken wat er op de 
speelplekken moest komen. Ons pronkstuk van de wijk is dan ook de bijzondere kabelbaan aan de 
Van Rooylaan (pagina 13) geworden!  
  
We kijken uit naar het moment van de plaatsing van de speeltoestellen en hopen dat de ouders en 
kinderen veel plezier zullen hebben aan de aanpassingen bij de speelplekken in de wijk. 
  
Wij willen Laura Hamers van de Gemeente Etten-leur dan ook ontzettend bedanken voor de 
ondersteuning en inzet. 
 
Werkgroep Spelen van de wijk Baai 
 
Danielle Boer 
Debora Geerts 
Cindy Broeren 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

De centraal gelegen wijk Baai heeft alle voorzieningen zoals een winkelstrip, een 
basisschool, Protestante kerk, het openbaar vervoer, maar ook sportvoorzieningen binnen 
handbereik. Het is een rustige en kindvriendelijke wijk, die groen en ruimtelijk is opgezet. 
Baai is onderverdeeld in vier verschillende buurten (zie figuur) met elk een eigen identiteit: 
 

 
 
x Baai 1 (Noord-Oost): een sociale volksbuurt met betrokken bewoners en een grote 

sociale controle.  
x Baai 2 (Zuid-Oost): een volksbuurt met veel verschillende culturen, weinig sociale 

controle en veel verloop van mensen in de buurt.  
x Baai 3 (Zuid-West): een rustige buurt met veel eengezinswoningen. Er is sprake van een 

grote saamhorigheid, weinig verloop van mensen en toenemende vergrijzing. 
x Baai 4 (Noord-West): een groene buurt met ruime eengezinswoningen, veelal koop (in 

tegenstelling tot Noord-Oost en in mindere mate Zuid-Oost). 

De huishoudens uit Baai omschrijven hun wijk vooral als een rustige wijk, die groen en 
ruimtelijk is opgezet. Zij ervaren Baai grotendeels als een gezellige wijk, waarin de 
huishoudens prettig wonen, in een veilige en kindvriendelijke omgeving.  

Bron: Wijk Ontwikkeling Plan Baai 2012 

1.2 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 het beschikbare budget. Er is ook ruimte voor het 
project  ‘wijk  en  idee’.  Hierna volgt een hoofdstuk met een inventarisatie per speelplek en de 
invulling voor deze speelplekken. Per speelplek is een omschrijving gegeven van de huidige 
situatie door middel van de gegevens uit het logboek van de speeltoestellen en de 
inventarisatie. Op basis hiervan is per speelplek door de werkgroep een keuze gemaakt.  
De keuzemogelijkheden waren: de speelplek behouden, de speelplek opheffen of het 
aanvullen/verplaatsen van speeltoestellen op/van de speelplek. Dit allemaal rekening 
houdende met het beschikbaar gestelde budget.  
 
Aan de totstandkoming van dit speelplan heeft de werkgroep de grootst mogelijke zorg 
besteed. 
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2. Basisinformatie 

2.1 Demografische gegevens 
In de wijk Baai wonen ca. 3271 mensen in 1547 huishoudens. Vanuit het speelbeleid zijn 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 Baai wonen in totaal ca. 126 kinderen in de 
leeftijd van 0-4 jaar. In de categorie 5-9 jarigen wonen er ca. 138 kinderen in de wijk. In de 
categorie 10-14 jarigen spreken we van ca. 185 kinderen. Een gelijke groep bestaat uit 15-18 
jarigen, namelijk ca. 185 kinderen. 

2.2 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. 

2.3 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. 

2.4 Beschikbare budget  
Het beschikbare budget voor het speelplan Baai is  € 17.500,--. 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. 

2.5 Wijk en Idee Baai  
Tot aan de wijkcontactavond op 14 november jl. was er nog geen wijkidee ingeleverd voor 
deze wijk. De werkgroep Spelen heeft kort na de avond meegedacht over de mogelijkheden 
om de speeltoestellen in de wijk te verbeteren. Op 16 november 2012 hebben zij het wijkidee 
ingediend om na de plaatsing van de toestellen de kinderen (maar ook hun ouders!) kennis 
te laten maken met elkaar en de nieuwe speelvoorzieningen. De ijscoman rijdt door de wijk, 
de kinderen komen naar buiten er is van alles te doen. Wanneer de kinderen vervolgens 
vaker buiten spelen slaan zij dan 2 vliegen in 1 klap. Ontmoeting en beweging in de wijk! 
Hiervoor is door de Gemeente Etten-Leur    €  1.000,-- euro beschikbaar gesteld. 

2.6 Uitstraling 
In het vorige speelplan is bewust gekozen voor het plaatsen van traditionele speeltoestellen, 
maar dan wel in een moderne uitvoering. De werkgroep vindt het vanzelfsprekend dat de 
nieuwe speeltoestellen hierbij aansluiten.  
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2.7 Inbreng kinderen 
 

 
Figuur 1 Wensen van de kinderen uit Baai 

48 kinderen uit de wijk hebben een vragenlijst over de speellocaties ingevuld. Niet voor niets, 
want het zijn de kinderen die gebruik van speelvoorzieningen maken. Bijna alle kinderen 
hebben 1 grote wens, namelijk een kabelbaan, maar ook klimmen en schommelen scoren 
hoog. Verderop in dit speelplan kun je lezen dat er aan de wensen van de kinderen veel 
gehoor is gegeven. 
 
Overige kinderwensen:  
Wippen, korfbalkorf, waterpark, klimbomen, draaimolen, doolhof, ijskar, achtbaan etc. 
 
De kinderen hebben bij de speelplekken voornamelijk last van honden en kattenpoep. De 
baasjes mogen hun honden niet uitlaten op speelplekken. Daarvoor is regelmatige aandacht 
nodig. Samen werken aan deze gedragsbeïnvloeding, zodat de kinderen met een gerust hart 
kunnen spelen. 
 
Met dank aan de medewerking van Linda Deckers van Surplus Welzijn, B.S. Hasselbraam 
en  B.S.  D’n  Overkant  en  Surplus  Kinderopvang. 
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3. 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. De genoemde jaartallen zijn enkel bedoeld als afschrijvingstermijn. 

50A v. Genkstraat  

 
Bestaande speeltoestellen  
 
Speldoel (2) (Nijha BV, 2017) 
Scooter (Boerplay, 2017) 
Klimbol (Boerplay, 2017)  
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Uitwerking speelplan 
 
De speellocatie ziet er goed uit en daarbij is er veel ruimte vrij om te spelen. De werkgroep 
wil zich op deze locatie niet richten op de allerkleinste kinderen in de wijk, maar juist richten 
op de opgroeiende kinderen. De (met name) meisjes in de buurt hebben aangegeven dat zij 
het ontbreken van een duikelrek als een gemis wordt ervaren. Daar komt verandering in, 
want er zal een duoduikelrek bij geplaatst worden. Er zijn diverse soorten schommels 
bekeken. Omdat samenspelen hoog in het vaandel staat is er gekozen voor een 
duoschommel die past bij de uitstraling van de huidige speeltoestellen.  
 
 
 
 
 
oranje doppen  
worden groen 
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50B van Rooylaan 
 
Bestaande speeltoestellen  
 
Voetbaldoel 2x  
Hobbeleend (Kompan, 2014) 
Wip (Boerplay, 2019) 
Jumbo (Kompan, 2014) 
Schommel (Yalp, 2015) 
Clubcorner (Kompan) 
Brug (Boerplay) 
Jungleplay (Boerplay) 
Duikelrek (Boerplay) 
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Uitwerking speelplan 
 
De wens van de kinderen is een kabelbaan. De werkgroep is daarom direct op zoek gegaan 
naar een kabelbaan die spannend en avontuurlijk is. Na het vergelijken van veel traditionele 
kabelbanen  van diverse leveranciers kwam de werkgroep unaniem uit op de Aerospeed 
kabelbaan, die helemaal aan de wensen voldeed. Deze kabelbaan is korter dan de 
gebruikelijke kabelbanen, maar doordat er aan beide kanten een talud zit, kunnen de 
kinderen met meer snelheid heen en weer slingeren. Het is een waar spektakel voor de 
opgroeiende kinderen in de wijk en hèt paradepaardje van dit speelplan. De wijk Centrum 
Oost heeft een bankje aangeboden om hierbij te plaatsen. 
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51 Baai 
 
Bestaande speeltoestellen  
 
Minivoetbaldoel (onbekend) 
Hobbeleend (Kompan) 
Duikelsolo (Kompan) 
Jungleplay (Boerplay) 
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Uitwerking speelplan 

In het laatste speelplan zijn hier diverse speeltoestellen geplaatst. Van deze speeltoestellen 
wordt veel gebruik gemaakt. Er is geen ruimte om hier nog extra speeltoestellen bij te 
plaatsen. Gelet op de staat van onderhoud, de speelwaarde en de leeftijdsopbouw van de 
omwonende zullen aan deze locatie geen aanpassingen worden gedaan.
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51A Markenland 
 
Bestaande speeltoestellen  
 
Duikelrek (Boerplay, 2019) 
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Uitwerking speelplan 
 
Bestaande speeltoestellen  
 
De werkgroep heeft gekozen voor het plaatsen voor 2 losse toestellen voor de jongste 
kinderen in deze buurt. Doordat er met deze invulling 2 speeltoestellen bij komen, wordt 
deze speelplek een stuk aantrekkelijker. De  verwachting is dat er meer gebruik van zal 
worden gemaakt, omdat er op deze speelplek met de komst van de peuterschommel en het 
trio veerelement meer te beleven is. Daarbij laat het budget het niet toe om een groter toestel 
te plaatsen. De jongste kinderen krijgen nu een eigen speelplekje in de wijk, waar ze veilig 
kunnen spelen. 
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51B Markenland 
 
Bestaande speeltoestellen  
 
Miniplay (Boerplay, 2015) 
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Uitwerking speelplan 
 
Bestaande speeltoestellen  
 
Deze speelplek voldoet op vele aspecten, zoals de bereikbaarheid, vormgeving, 
speelintensiteit en speeluitdaging. Er zullen daarom geen aanpassingen worden gedaan aan 
deze speellocatie. De werkgroep heeft uitgezocht of er een mogelijkheid is, om een 
schommel aan het huidige toestel te verbinden. De leverancier heeft aangegeven dat dit 
omwille van de veiligheidsnormen niet mogelijk is. 
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51C Van Aerthof 
 
Bestaande speeltoestellen  
 
Jungleplay (Boerplay, 2019) 
Scooter (Boerplay, 2019) 
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Uitwerking speelplan 
 
Rondom deze speelplek wonen veel opgroeiende kinderen. De kinderen missen er een 
klimelement, waar men op diverse manieren op kan klimmen en klauteren. De werkgroep 
heeft diverse klimtoestellen beoordeeld. Op het gekozen klimtoestel kan op diverse manieren 
geklommen worden, bovendien is het een compact toestel. De groene kikkertjes op de 
klimwand geven het speeltoestel een speels en vrolijk geheel en het siert daardoor de 
omgeving. 

 
Figuur 2 In de werkelijkheid is de klimwand zwart i.p.v. bruin. 
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51D Concordialaan 
 
Bestaande speeltoestellen  
 
Glijbaan (Boerplay, 2019) 
Duikelrek (Boerplay, 2019) 
Margriet (Boerplay, 2019) 
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Uitwerking speelplan 

Deze speeltoestellen zijn bij het meest recent uitgevoerde speelplan nieuw geplaatst. De 
speellocatie ziet er nog goed uit. Er zullen daarom geen aanpassingen worden gedaan. 
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52 Baai 
 
Bestaande speeltoestellen  
 
Jungleplay (Boerplay, 2017) 
Hondenwip (Boerplay, 2019) 
2x mini goals (Flexibilo, 2022) 
Duikelrek (Boerplay, 2022) 
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 Uitwerking speelplan 
 
De speeltoestellen staan op kunstgras, waardoor het verplaatsen niet mogelijk is zonder 
schade aan de ondergrond aan te richten. Er wordt zoveel gespeeld dat dit verder ook niet 
aan de orde is. De werkgroep heeft nog navraag gedaan bij Boerplay of er een mogelijkheid 
is om een klimtouw te plaatsen naast de schommel. De veiligheidsnormen laten dit echter 
niet toe. 

Er zullen aan deze locatie geen aanpassingen worden gedaan. 

Opmerking van de wijkvereniging: 
Er ligt een verzoek aan de gemeente om een hekwerk te plaatsen om de voetballocatie. 
Die voorkomt dat het terrein gebruikt wordt als parkeerplaats. Zij vragen dit als wens mee te 
nemen in het onderhoudsplan voor de straat Baai. 
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4 Begroting  
 
Locatie Aanpassing Type / leverancier Kosten incl. 

plaatsing en 
ondergrond 

50A v. Genkstraat 
 
50B v. Rooylaan 
51 Baai 
51A Markenland 
51B Markenland 
 
51C Van Aerthof 
51D Concordialaan 
52 Baai 

Duo duikelrek 
Schommel + grasmat ondergrond 
Kabelbaan + grasmat ondergrond 
N.v.t. 
N.v.t. 
Veertoestel 
Peuterschommel 
Klimtoestel 
N.v.t. 
N.v.t. 

JPS 19sp20, Proludic 
J472, Proludic 
J2582M, Proludic 
N.v.t. 
N.v.t. 
J846, Proludic 
J3960, Proludic  
J410, Proludic 
N.v.t. 
N.v.t. 

€    1.308,67 
€    1.874,33 

€    11.264,00 
N.v.t. 
N.v.t. 

€    835,00 
€    1.274,00 
€    4.944,00 

N.v.t. 
N.v.t. 

Pakketkorting   
Totaal 

-4.000,00 
17.500,00 

 


