
PLAN: pannakooi 
 
Motivatie: 
De jeugd van Nieuwdorp heeft aangegeven dat ze graag een zogenaamde pannakooi op het dorp 
willen hebben. Een pannakooi is een afgeschermde voetbal arena waarin wordt geprobeerd de bal 
tussen de benen van een tegenstander door te spelen (panna) om deze vervolgens zelf weer te 
controleren. Een officiële pannakooi vergt echter een aanzienlijke investering. We hebben gekeken 
hoe we de ideeën van de jongeren kunnen realiseren. Na overleg met dhr. Traas van de 
Aannemingsbedrijf Otte denken we dat dit mogelijk is. 
 
Locatie: 
Er zijn meerdere locaties mogelijk voor de pannakooi. Het meest praktische is evenwel de plaatsing op 
het huidige JOP terrein; 
Na de verwijdering van de JOP ligt naast de ijsbaan en achter het voetbalveld een betegelde vlakte 
met aan een kant een basketbal paal. Het plan is om aan de andere zijde een pannakooi in te richten.  
 
Afmetingen 
De afmetingen van pannakooien zijn 8x6 voor een twee persoons arena en 10x7 voor een 4 persoons 
arena. Hieronder staat een schets van de voorgestelde opstelling. We willen een 4 persoons 
pannakooi maken met de afmeting 10x7 van gegalvaniseerde vlechtmatten en bankirai palen  

 
 
Financieel 
Per vlechtscherm van 5 meter worden 5 bankirai palen gebruikt waardoor we er 30 nodig hebben. 
Bankirai palen zijn nagenoeg onverslijtbaar. Verder zijn er 6 vlechtmatten van 5x2m nodig en 2 
vlechtmatten van 2,5x2m. De bankirai palen worden 70cm in de grond geboord waarna de voet wordt 
versterkt met beton. De omheinding wordt aan de bovenzijde voorzien van een bankirai rib.   
omschrijving eenhedenprijs aantal bedrag
bankirai paal 68x68  2,70 meter stuk € 16,80 40 € 672,00
bankirai rib    45x68 m1 € 5,81 35 € 203,35
gegalvaniseerd vlechtscherm 5meter m2 € 5,81 60 € 348,60
gegalvaniseerd vlechtscherm 2,5meter m2 € 6,10 10 € 61,00
beton € 100,00 1 € 100,00
bevestigingsmateriaal € 100,00 1 € 100,00

€ 1.484,95
inclusief 19% btw € 1.767,09  
Indien dit plan in aanmerking komt voor een bijdrage zal het resterende bedrag zal via sponsoring en 
fondsenwerving bijeen worden gebracht. 
 
Uitvoering: 
Indien de gemeente hiervoor toestemming geeft zal de pannakooi middels zelfwerkzaamheid worden 
gerealiseerd. 
 
Contactpersoon  
Hans van Dam  
Stichting Dorpsraad Nieuwdorp 
Prins Bernhardstraat 27 
4455 BA  Nieuwdorp 
0113-670095 



PLAN: Picknick tafel ter hoogte Sluisweg/Quarlespolderweg 
 
Motivatie: 
Steeds meer mensen maken ommetjes rondom het dorp. De dorpsraad van Nieuwdorp heeft vorig 
jaar een aantal ideeën voor ommetjes ingediend bij de Stichting landschapsbeheer Zeeland.  In die 
plannen staan een aantal ommetjes met faciliteiten ingetekend. We hebben op een drietal plaatsen 
rustplaatsen voorzien. Een ter hoogte van de paddepoelen. Een aan de achterzijde van het oude Sloe 
en een in het nog te realiseren sloebos.  
 
Locatie:  
We willen de picknick plaats bij de paddepoelen (Sluisweg/Quarlespolderweg) al aanleggen zodat 
wandelaars en fietsers er nu reeds gebruik van kunnen maken.  
 
Afmetingen 
Een picknickplaats moet volgens het waterschap aan een aantal eisen voldoen. De ondergrond moet 
voorzien zijn van Split. Er worden eisen gesteld aan de tot aan de weg, er moet een voorziening 
komen om fietsen tegen te plaatsen en de locatie moet voorzien zijn van een vuilnisbak.  
 
Financieel 
In overleg met het Waterschap hebben we onderstaande kostenraming gemaakt 
omschrijving
stoepbanden m1 12 5 60
split 5 cm laag +/- 15 m2 m3 1 100 100
picknickset stuk 1 800 800
Vuilnisbak stuk 1 200 200
fietsvoorziening stuk 1 25 25
totaal 1185
inclusief BTW 1410,15  
Indien dit plan voor een bijdrage in aanmerking komt worden de resterende kosten via 
fondsenwerving en sponsoring bijeengebracht.  
 
Uitvoering: 
De picknickplaats zal door ons zelf worden aangelegd en wordt onderhouden door het Waterschap 
Zeeuwse eilanden.  
 
 
Contactpersoon  
Hans van Dam  
Stichting Dorpsraad Nieuwdorp 
Prins Bernhardstraat 27 
4455 BA  Nieuwdorp 
0113-670095 
  
 


