
Tips en uitgangspunten voor een nieuwe oefenmuur  
 

 

- Minimale afmetingen:  
o Hoogte van de muur 3 meter 
o Breedte van de muur 6 meter 
o Lengte van het speelveld 10 meter 

Afhankelijk van de beschikbare ruimte kun je altijd voor een ruimere opzet gaan. Als je 
bijvoorbeeld de oefenmuur wilt gaan inzetten voor lessen of meerdere kinderen tegelijk 
is een ruimere opzet wenselijk. Tip: je kunt eventueel ook denken aan het gebruik van 
de muur aan twee kanten. Uiteraard wel wat duurder i.v.m. aan beide kanten benodigde 
ondergrond. 
 

- De muur zelf kan bestaan uit afgepleisterd vorstbestendig metselwerk (= traditioneel) 
gefundeerd op een betonfundering, welke vorstvrij moet worden aangelegd (minimaal 
60 cm onder maaiveld).  
 

- Een andere oplossing is bijvoorbeeld het plaatsen van betonkeerwanden met 
daartussen een dilatatievoeg. Ook zijn er mogelijkheden t.a.v. prefab muren die je kunt 
laten plaatsen (informeer daarvoor bij een banenbouwer). Alle manieren zijn te coaten in 
een gewenste ‘MuurMasters’ stijl.  
 

- Qua speeloppervlak kun je alle kanten op. Je kunt er voor kiezen de ondergrond 
bijvoorbeeld te laten aansluiten op de ondergrond van het park. Ook kun je kiezen voor 
een open beton ondergrond en dit in gewenste kleuren laten coaten. Dit is vanuit het 
hele jaar door er gebruiken van maken en het onderhoud het meest vriendelijk (ook 
minder ‘vandalisme’ gevoelig). Voor beide valt wat te zeggen. 
 

- Het geheel dient te worden voorzien van een rasterwerk van (minimaal) 3 meter hoog 
aan beide zijden. Tip: de achter- en bovenzijde van de oefenbaan kan eveneens worden 
gesloten door rasterwerk of een net (alleen voor bovenzijde). Je kunt het daarmee dan 
eventueel afsluitbaar maken. In dat geval de poort aan de zijkant kiezen en naar buiten 
draaiend monteren.  
 

- Een duurdere en omvangrijkere optie is ook nog om de oefenmuur te combineren met 
één of meerdere rode baantjes (mini-baantjes). In het geval dat je dat overweegt, dient 
de achteruitloop van de rode baan (zonder muur 2,5 meter) minimaal 5 meter te zijn 
i.v.m. veiligheid.  
 

- Alhoewel voor een oefenmuur iets minder relevant kun je overwegen voor de oefenmuur 
te kiezen voor een aanbevolen lengterichting NNW-ZZO i.v.m. stand zon.  


