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       Voorwoord

De aanleiding voor het schrijven 
van dit verslag is het presenteren 
van mijn bachelor eindopdracht; het 
ontwerpen van een beweegruimte 
concept in een woonwijk dat jong & 
oud stimuleert om te bewegen. De 
opdracht is uitgevoerd bij het bedrijf 
Nijha BV dat zich richt op producten 
en diensten op gebied van bewegen.

Ik vind het ontzettend leuk om 
ideeën te bedenken en om 
producten vorm te geven. Ik ben 
zelf ook erg geïnteresseerd in de 
psychologische aspecten dat het 
ontwerpen met zich mee brengt: de 
emoties en gevoelens die ontwerpen 
kunnen geven aan gebruikers.  
Toen ik per toeval bij het bedrijf 
Nijha terecht kwam besloot ik te 
solliciteren en ik mocht op gesprek 

komen voor een mogelijke bachelor 
opdracht. Uit het gesprek kwam naar 
voren dat ze op zoek waren naar 
een frisse blik voor het ontwerpen 
van toekomstige beweegruimtes 
in de openbare ruimte. Tijdens 
het gesprek kwam verder naar 
voren dat ik geschikt was en dat de 
opdracht aansloot op mijn interesses 
en vaardigheden. Ik was dan ook 
heel blij met de opdracht en twee 
september ben ik begonnen.

Ik heb veel geleerd en ik wil het 
bedrijf Nijha heel erg bedanken voor 
deze kans. In het bijzonder wil ik 
mijn begeleiders Arjan Bisperink en 
Wouter Eggink bedanken. Zij hebben 
mij in de drie maanden goede 
ondersteuning gegeven en goed 
begeleid.
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       Summary
This report contains the process of 
designing a moving space suitable 
for young and old people. The 
moving space has to fit in a public 
space in a city area. The assignment 
is accomplished for the company 
Nijha BV. This company is specialized 
in designing and selling products 
around the topic movement of 
people. Furthermore they deliver 
services around this topic. 
Several issues are taken into account: 
macro developments, landscape 
elements, an added value for the 
area and stimulating movement for 
various target groups. 
The process has resulted in an action 
plan with tools to design a moving 
space and several moving blocks 
which can be combined to create 
several (mini) moving spaces. The 
moving blocks are another way 
of designing moving products in 
the public space. Landscape, play 
sets and several moving forms and 
facilities are connected to each other. 
Three moving spaces have been 
elaborated. 
The process contains five 
phases: preliminary investigation, 
development phase for the 
designing context, the idea phase, 
a concept phase and conclusions & 
recommendations.

1 Preliminary investigation 
The identity of Nijha is examined 
in this phase. Research has been 
performed to detect important 
macro developments which affect 
the moving space. Urbanization, 
obsolescence, diminutions and 
isolation are some developments 
which are taken into account. 
Furthermore research has been 
executed to comprehend the 
concept of movement. The concept 
is divided in several categories. 
Theories have been studied to 
enhance peoples moving behavior. 
Concerning the macro developments 
target groups are chosen and a 
location is defined.

2 Development phase for the 
designing context 
This chapter presents the tools which 
are developed as a result of the 
preliminary investigation. 
An overview has been created with 
elements for an attractive moving 
landscape. Visions are developed for 
the target groups. 
Three scenarios are described for 
realizing the moving space.
Finally a toolbox is created with 
ingredients for designing a good 
moving space suitable for young and 
old users. 
 
3 Idea phase 
Several methods are described to 
furnish the moving space by means 
of the tools. This has resulted in 
certain designing guidelines for a 
moving space. Another result is three 
moving components which represent 
another way of designing products in 
public space. 

4 Concept phase
In this phase several moving 
components are elaborated into 
moving sections which can be 
combined to create moving spaces. 
Three examples of moving spaces 
are designed with different sizes.

5 Conclusions & recommendations 
The conclusion contains an action 
plan to design a moving space. In the 
recommendations several aspects 
can be found which would need 
more research for Nijha to create 
successful moving spaces.
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       Samenvatting
In dit verslag wordt het proces 
gepresenteerd voor het ontwerpen 
van een schaalbare en aanpasbare 
beweegruimte in een woonwijk, 
geschikt voor jong en oud voor het 
bedrijf Nijha BV. Dit bedrijf ontwerpt, 
verkoopt en levert diensten op 
gebied van bewegen. Er is rekening 
gehouden met toekomstige 
maatschappelijke ontwikkelingen, 
landschappelijke elementen, de 
inpassing in een woonwijk en het 
stimuleren van beweging voor 
verschillende gebruikers.  
Dit heeft geresulteerd in een 
stappenplan met hulpmiddelen voor 
het inrichten van beweegruimtes en 
beweegmodules die gecombineerd 
kunnen worden en samen (mini) 
beweegruimtes vormen. Deze 
beweegmodulen bevatten 
een nieuwe denkrichting voor 
toekomstige producten: landschap, 
toestellen, beweegvormen en 
voorzieningen worden als een geheel 
gezien. Er zijn drie verschillende 
beweegruimtes uitgewerkt.  

Het proces bestaat uit vijf deelfases: 
een vooronderzoek, de ontwikkelfase 
voor het ontwerpkader, de ideefase, 
de conceptfase en conclusies & 
aanbevelingen.

1 Vooronderzoek
In het vooronderzoek is er gekeken 
naar de identiteit van Nijha.
Er is onderzoek gedaan naar macro-
ontwikkelingen die van belang zijn 
voor de beweegruimte. Verder is er 
gekeken naar het begrip bewegen 
en hoe bewegen gestimuleerd 
kan worden. Er is een indeling 
gemaakt van de verschillende 
beweegvormen en er zijn motivatie 
theorieën onderzocht die van belang 
zijn voor de beweegruimte en 
voor het stimuleren van bewegen. 
Naar aanleiding van de macro-
ontwikkelingen zijn er doelgroepen 
gekozen en is er een locatie 
geschetst.

2 Ontwikkelfase ontwerpkader 
In de ontwikkelfase van het 
ontwerpkader zijn de hulpmiddelen 
gepresenteerd die zijn ontwikkeld 
naar aanleiding van het 
vooronderzoek. 
Er is een overzicht gemaakt waarin 
elementen voor een aantrekkelijk 
beweeglandschap zijn samengevat. 
Er zijn visies geschetst voor de drie 
gekozen doelgroepen.  
Verder zijn er drie scenario’s bedacht 
waarmee de beweegruimte kan 
worden ingevuld. 
Tenslotte is er een toolbox 
ontworpen die ingrediënten bevat 
voor het ontwerpen van een goede 
beweegruimte voor jong & oud. 

3 Ideefase
In de ideefase zijn verschillende 
manieren bedacht voor het inrichten 
van de beweegruimte aan de hand 
van de hulpmiddelen uit hoofdstuk 
twee. Dit heeft geresulteerd in een 
aantal ontwerp richtlijnen voor het 
invullen van een beweegruimte en 
een nieuwe benadering voor het 
ontwerpen van Nijha producten. 
De ontwerprichtlijnen dragen bij aan 
het ontwerpen van een prettige en 
levendige beweegomgeving. 
Verder zijn er drie basiselementen 
ontwikkeld die verschillende 
manieren van beweegstimulering in 
zich hebben.

4 Conceptfase 
In de conceptfase zijn de 
basiselementen uitgewerkt tot 
beweegmodules die samen 
beweegruimtes vormen. In de 
conceptfase zijn drie voorbeelden 
uitgewerkt van mogelijke 
beweegruimtes.

5 Conclusies & aanbevelingen
De conclusie omvat het stappenplan 
voor het ontwerpen van een 
beweegruimte. In de aanbevelingen 
zijn aspecten genoemd die verder 
onderzocht zouden moeten worden 
voor Nijha voor het ontwerpen van 
beweegruimtes.
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Projectkader
Nijha bv wil zijn assortiment 
uitbreiden met producten die 
interessant zijn voor hun afnemers en 
die passen bij het imago van Nijha.
In deze tijd is het onderwerp 
bewegen maatschappelijk gezien 
een belangrijk onderwerp. Dankzij 
onder andere nieuwe technologieën 
en door nieuwe gewoontes in het 
dagelijks leven beweegt men minder 
en dit is slecht voor de gezondheid. 
Nijha wil kinderen op vroege leeftijd 
al in aanraking brengen met sporten 
en Nijha vindt het verder belangrijk 
dat er plezier wordt beleefd aan het 
bewegen. Nijha wil daarmee een 
bijdrage leveren aan de gezondheid 
van de bevolking.

Bewegen is een maatschappelijk 
onderwerp dat de politiek in deze 
tijd bezig houdt. Dit blijkt o.a. uit het 
regeerakkoord waarin het volgende 
wordt gesteld: ‘dat er nog vele 
mogelijkheden zijn om de openbare 
ruimte beter te benutten’ en dat ‘de 
rijksoverheid samen met gemeenten 
wil bevorderen dat er bij de aanleg 
van nieuwe wijken voldoende ruimte 
is voor sport en bewegen’*1.

Doelstelling
Het doel van de bachelor 
opdracht is het ontwerpen van 
een beweegruimte-concept in de 
openbare ruimte. Het ontwerp 
moet geschikt zijn voor jong en 
oud en een focuspunt is dat het de 
doelgroepen moet uitdagen om 
te bewegen. Het ontwerp moet 
aansluiten bij de identiteit van Nijha 
en verder is het van belang dat 
het aansluit op de omgeving; het 
moet passen in een woonwijk. Een 

woonwijk geeft specifieke eisen 
aan een beweegconcept; hierbij 
wordt gedacht aan sociale functies. 
Verder is belangrijk dat het concept 
in verschillende ruimtes past; dat 
wil zeggen dat er rekening moet 
worden gehouden met verschillende 
omgevingen en dat het past in 
verschillende omgevingen. Verder 
moet er rekening worden gehouden 
met de eis dat het product zonder 
toezicht moet functioneren.

De kernwoorden bij de opdracht 
zijn: identiteit Nijha, bewegen en 
wijkfunctie.

Opbouw proces
Voor een gestructureerd werkproces 
is er een hoofdvraag bedacht 
en deze hoofdvraag is per fase 
opgedeeld in deelfases met 
bijbehorende deelvragen (zie figuur 
1).

De hoofdvraag luidt als volgt:
Wat zou een geschikt ontwerp 
zijn voor Nijha BV om beweging 
in openbare ruimtes binnen 
woonwijken te stimuleren en 
wat geeft het ontwerp voor 
meerwaarde aan de woonwijk?

Begripsbepaling
Beweegruimte-concept: een 
uitgewerkt concept dat de gebruikers 
stimuleert tot bewegen en dat past 
in verschillende omgevingen, deze 
omgevingen bevinden zich in een 
woonwijk.

Gebruikers: de gekozen 
doelgroepen.

Uitgewerkt concept: een 

concept waarvan de vorm, 
de hoofdafmetingen en het 
belangrijkste materiaal bekend is. De 
nadruk ligt op het idee.

Verschillende omgevingen/ openbare 
ruimte: ongebruikte ruimtes die 
variëren van grootte. Hiermee 
worden zowel kleine ruimtes in een 
woonwijk (10 meter x 10 meter) 
als parken (20 meter x 60 meter) in 
woonwijken bedoeld.

Beweegmodule: een begrip 
voor een nieuwe benadering van 
producten waarin landschap, 
toestel, voorziening en verschillende 
beweegvormen samenkomen.
 
Basiselement: een onderdeel in de 
beweegmodule. 

Dit hoofdstuk bevat een duidelijke opdrachtomschrijving en de bijbehorende aanpak. Hoe staat 
het bedrijf Nijha in de maatschappij en wat wil het bereiken met de opdracht? De doelstelling 
van de opdracht is vastgelegd in een hoofdvraag. Verder zijn er bepaalde begrippen 
gedefinieerd in de begripsbepaling.

       Inleiding

1: NISB, 2012
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1 Vooronderzoek
Wat is de identiteit van Nijha? 
Welke macro-ontwikkelingen hebben invloed op het ontwerp?
Wat houdt het begrip bewegen precies in?
Hoe kunnen gebruikers gestimuleerd worden? 
In wat voor omgevingen komt het product te staan?
Wie zijn de doelgroepen?  
Wat voor beweegruimtes en wat voor producten zijn er al?

2 Ontwikkelfase ontwerpkader 
Wat is een fijne omgeving?
Wat moet de beweegruimte bieden voor de verschillende 
doelgroepen?
Wat voor rollen kan Nijha aannemen? 
Wat houdt een beweegomgeving in?

3 Ideefase 
Wat voor ideeën zijn er te bedenken om beweging voor de 
verschillende doelgroepen te stimuleren?
Wat voor ideeën zijn er te bedenken om het passend te maken voor een 
woonwijk?
Hoe kan het ontwerp passen in verschillende beweegruimtes?

4 Conceptfase
Hoe kunnen verschillende beweegruimtes eruit zien?

5 Conclusies & aanbevelingen
Welke conclusies kunnen er worden getrokken naar aanleiding van 
het proces en wat voor aanbevelingen kunnen er worden gedaan naar 
aanleiding van de resultaten?

Figuur 1: Overzicht van de opbouw van het proces
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Vooronderzoek1
In het vooronderzoek is gekeken 
naar wat het bedrijf Nijha inhoudt 
en welke doelstellingen zij 
hebben. Verder is er gekeken 
naar toekomstige macro-
ontwikkelingen en het begrip 
bewegen is nader onderzocht. 
Er zijn belangrijke theorieën 
gevonden die invloed hebben op 
het stimuleren van bewegen en 
het beïnvloeden van gebruikers. 
Er is een omgeving geschetst 
naar aanleiding van de macro-

ontwikkelingen om gerichter te 
kunnen ontwerpen. De brede 
doelgroep is opgesplitst in 
drie typerende doelgroepen 
die zijn voortgekomen uit de 
literatuurstudie. Ook zijn er 
verschillende locaties in de 
openbare ruimte bezocht om 
inzicht te krijgen en te kijken 
naar aspecten die van belang zijn 
voor een beweegruimte in de 
openbare ruimte.
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Nijha producten en diensten
Nijha is productleverancier, 
ontwikkelaar en producent van 
producten voor beweegstimulering 
(zie figuur 1.1a). Het bedrijf heeft 
meer dan 100 werknemers. Het 
bedrijf produceert producten die 
beweging stimuleren. Ook geven zij 
advies op gebied van bewegen en 
richten ze ruimtes in. Het hoofddoel 
van Nijha is om de mensen, jong 
en oud, te laten bewegen. Verder 
levert Nijha producten van kwaliteit; 
Dit garanderen zij met lange 
garantietermijnen (tot wel 15 jaar). 

Nijha is een commercieel bedrijf, 
maar het heeft geen sterk 
commercieel karakter. Het bedrijf 
streeft naar het bevorderen van 
bewegen op een fijne manier. 

Het assortiment van Nijha is erg 
divers. Het ontwikkelt toestellen 
voor binnen en buiten, voor jong en 
oud. Nijha heeft al veel producten 
ontwikkeld. Voorbeelden hiervan 
zijn: een outdoor fitnesslijn voor jong 
& oud, outdoor beweegtoestellen 
speciaal voor ouderen en veel 
speeltoestellen voor de jeugd. 
Ook ontwikkelt en produceert het 
toestellen voor gymzalen. Nijha is 
gepecialiseerd in het produceren van 
metalen producten. Hiervoor hebben 
zij vele machines tot hen beschikking 
en ook is er een houtwerkplaats. 
Verder worden producten ingekocht 
die niet zelf geproduceerd kunnen 
worden. Producten worden ook 
geleverd en onderhouden door de 
Nijha monteurs.

Om de opgebouwde kennis, 
ervaring en expertise breder in te 
zetten, is twee jaar geleden het 
Nijha Expertisecentrum opgezet. 
Dit team bestaat uit vier mensen; 
een persoon die veel weet op 
gebied van bewegen en beleid, een 

landschapsontwerper en industrieel 
ontwerpers. Op deze afdeling wordt 
gekeken naar maatschappelijke 
vraagstukken en de rol van bewegen 
en Nijha in de maatschappij. Het 
expertisecentrum richt zich op 
beweegvraagstukken binnen de 
ouderenzorg, onderwijs en de 
wijk. Het bedrijf wil meer naar een 
integrale aanpak om bijvoorbeeld 
woonwijken in te richten. Het 
bedrijf is partner met verschillende 
andere bedrijven op gebied van 
bewegen, voorbeelden hiervan 
zijn Jantje Beton en de Johan 
Cruijff Foundation. Verder richt het 
centrum zich op advies op maat. 
De landschapsontwerper en de 
productontwerpers doen voorstellen 
voor unieke beweegruimten zowel 
binnen als buitenshuis. De uitvoering 
van ontwerpen kan vervolgens ook 
bij Nijha worden gedaan.
Het bedrijf werkt steeds meer 
samen met andere kennisgebieden 
(psychologen, planologen, 
gemeenten, etc.) en de scheiding 
tussen spelen, bewegen en sporten 
wordt steeds vager.

Doelstelling 
Het doel van Nijha is om de brede 
doelgroep, jong en oud, te laten 
bewegen op een plezierige manier. 
Nijha gaat verder dan alleen 
verkopen; Nijha streeft ernaar om 
de gebruiker te motiveren om te 
bewegen. Nijha maakt zichzelf 
onderscheidend en geeft het 
woord bewegen meer diepgang 
door de volgende kernzin: “Nijha 
brengt en houdt haar klanten, haar 
eindgebruikers en zichzelf optimaal 
en continu in beweging”. Nijha ziet 
bewegen als een kans om geld te 
verdienen.

Nijha heeft zichzelf de volgende 
merkwaarden gegeven waar zij nu op 
willen focussen: zekerheid, expertise, 

positiviteit, idealisme en menselijk. 
De focus leggen ze op idealisme 
en dat moet in de toekomst meer 
benadrukt worden. De verschillende 
begrippen zullen nu uitgelegd 
worden.
Zekerheid: De klant kan erop 
vertrouwen dat Nijha heeft 
doorgedacht en de lasten van 
producten ook aanpakt. Dit wordt 
bereikt door kwaliteit, levering en 
onderhoud aan te bieden.
Expertise: Er zit veel kennis in de 
producten en diensten die Nijha 
aanbiedt. Dit is mogelijk doordat 
Nijha continu innoveert, ervaring 
heeft en beschikt over veel kennis. 
Positiviteit: Met positiviteit wordt 
bedoeld dat de doelgroep wordt 
geprikkeld om te bewegen door 
plezierig te bewegen.
Idealisme: Nijha streeft naar 
idealisme en dit wordt uitgevoerd in 
de gedachtegang van het werken. 
Werken voor een beter welzijn voor 
de gebruiker. 
Menselijk: Nijha is persoonlijk, van en 
voor mensen en toegankelijk.

Nijha producten
Nijha focust op plezierig bewegen. 
Dit is terug te zien in de producten 
door een functionele, open en 
eenvoudige uitstraling die op deze 
manier direct aanzet tot bewegen 
(zie bijlage 1). De bevestiging van 
toestellen is weggewerkt in de grond 
en versterkt eenvoud. De toestellen 
stralen het productgebruik uit. Kleur 
wordt toegepast om de verschillende 
doelgroepen aan te spreken en 
legt de nadruk op de elementen 
die aanzetten tot bewegen. Het 
bedrijf wil niet zo zeer een mooi 
product op de markt brengen, 
maar de doelgroep stimuleren om 
te bewegen. Nijha wil een brede 
doelgroep aanspreken op gebied 
van leeftijd, maar ook op gebied 
van interesses en beweegniveau. 

De beweegruimte moet passen bij de identiteit van Nijha. Om dit te bereiken is er gekeken 
naar de producten, de diensten, de doelstelling en de visie van Nijha. 

1.1  Het bedrijf Nijha BV
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De producten zijn erop gericht om 
mensen van verschillende leeftijden 
en interesses op hun eigen niveau 
uit te dagen door de gebruiker de 
moeilijkheidsgraad van het bewegen 
te laten bepalen en opties aan te 
bieden. 

Naast de functionele uitstraling 
zijn er specifieke vormkenmerken. 

De toestellen bestaan vaak uit buis 
constructies. Een toestel bestaat 
alleen uit verschillende materialen 
als dit het gebruik verbetert. De 
belangrijkste Nijha kleuren zijn 
donkerblauw en rood. Dit komt 
terug in het logo. Rood prikkelt en 
blauw wordt vaak als neutrale kleur 
gebruikt. 

Conclusie
Het beweegconcept moet mensen uitdagen en mensen met plezier laten bewegen. Het resultaat moet 
onderbouwing en (nieuwe) kennis bevatten op het gebied van bewegen. De kernwoorden van Nijha moeten terug 
te vinden zijn in het concept: zekerheid, expertise, positiviteit, idealisme en menselijk. De nadruk van de Nijha 
beweegruimte ligt bij het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de gebruikers, niet bij de verkoop 
ervan. Het beweegconcept moet geschikt zijn voor een brede doelgroep. Dit betekent dat het moet passen 
bij mensen met verschillende interesses die op dezelfde manier èn op hun eigen niveau kunnen bewegen. De 
uitstraling van Nijha producten zijn neutraal, functioneel, eenvoudig te begrijpen en laat zien hoe het product 
gebruikt moet worden.

Figuur 1.1a: Collage van Nijha diensten 
en producten
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Naast het doel van Nijha om beweging te stimuleren, moet het beweegconcept ook een nuttige 
wijkfunctie bevatten. Het ontwerp moet passen in de huidige maatschappij en het moet passen 
bij de gebruikers. Om dit te bereiken is er een analyse gedaan naar de macro-ontwikkelingen en 
trends van dit moment op verschillende gebieden: demografisch, economisch, sociaal, cultureel, 
politiek, technologisch en ecologisch. De ontwikkelingen die (mogelijk) van belang zijn voor 
het ontwerp worden hieronder toegelicht. Verder geven de ontwikkelingen richting aan het 
ontwerp.

1.2  Macro - ontwikkelingen

Demografisch
Er zijn een paar belangrijke 
demografische ontwikkelingen. 
90% van de Nederlandse bevolking 
woont in de stad en verstedelijking 
blijft doorgaan*1. Dit zorgt voor 
minder beschikbare ruimten 
waardoor wonen, werken, sporten 
en ontspannen steeds meer 
samenvallen. De publieke ruimte 
moet daarom efficiënt ingericht 
worden. Er is veel discussie 
over de verrommeling van het 
landschap; door heterogeen 
ruimtegebruik ontstaat er menging 
van verschillende functies zonder 
samenhang*13. Nederland heeft 
verder te maken met vergrijzing; 
er wordt verwacht dat 26% van de 
bevolking in 2040 65-plusser is*2 . 
Ook blijven ouderen steeds meer zo 
lang mogelijk zelfstandig wonen*3. 

Economisch/ politiek
Gemeenten in Nederland worden 
onder druk gezet door bezuinigen 
en overheveling van rijkstaken. Het 
gevolg hiervan is burgerparticipatie: 
gemeenten hebben minder geld te 
besteden en burgers zullen meer 
betrokken worden bij de uitgaven 
om hen tevreden te houden. 
Investeringen zullen sneller worden 
gedaan wanneer de investering voor 
een brede doelgroep aantrekkelijk is. 

Ook zoeken gemeenten meer 
naar samenwerking tussen de 
bewoners en steun door middel 
van vrijwilligerswerk*4. Dus het 
ontwerp moet aansluiten en 

inspelen op het feit dat burgers 
moeten kunnen beslissen. Ook 
zou verantwoordelijkheid en 
vrijwilligerswerk van de burgers een 
kans kunnen zijn om een openbare 
ruimte meer waarde te geven.

Sociaal/ cultureel
Dankzij technologische 
ontwikkelingen (die zorgen o.a. voor 
betere communicatiemogelijkheden, 
mobiliteit, sociale controle en 
zelfredzaamheid) is er steeds meer 
sprake van individualisatie en eigen 
verantwoordelijkheid*5. Mensen 
willen meer vrijheid voor het inrichten 
van hun leven en zoeken meer 
sporten uit zonder verplichtingen; ze 
willen zelf bepalen wanneer ze gaan 
sporten*6. Het beweegconcept moet 
rekening houden met het feit dat 
mensen het bewegen zelf moeten 
kunnen inplannen.

Veel ouderen in Nederland voelen 
zich wel eens eenzaam (in 2012 was 
dit een op de drie ouderen) en vooral 
de ouderen zonder partner bewegen 
weinig*7. Onzekerheid over veiligheid 
van de buitenwereld neemt toe en 
traditionele structuren veranderen. 
Daarom neemt de behoefte aan 
warmte en geborgenheid toe. 
Dit vindt men dichtbij huis en in 
bekende kring*6. Mensen die meer 
contact hebben met hun buren zijn 
gelukkiger*8. Het ontwerp zou de 
wijkbewoners, vooral de ouderen, 
dichter bij elkaar kunnen brengen. 
Een ander maatschappelijk probleem 
is de cultuurkloof. In 2012 voelden 

allochtonen meer afstand met de 
autochtonen dan de jaren daarvoor*9. 
Migranten voelen zich vaak niet 
geaccepteerd en door wijkbewoners 
meer met elkaar in contact te 
brengen, bijvoorbeeld door samen te 
bewegen, zal men meer respect voor 
elkaar kunnen opbouwen.
In de huidige maatschappij wordt er 
veel van mensen gevraagd. In 2011 
had een op de acht werknemers 
in Nederland last van burn-out 
klachten*10. De openbare ruimte zou 
voor deze mensen een plek kunnen 
zijn om ontspanning te bieden.

Technologisch
De huidige generatie wordt 
generatie Einstein genoemd; 
deze generatie is niet bang voor 
technologie en leert snel en veel 
door nieuwe ontwikkelingen. De 
meesten zijn online bereikbaar 
en communiceren veel via 
smartphones en social media*11. 
Door de toename van mobiliteit 
kan men overal werken, internetten 
en communiceren. 96% van de 
Nederlanders tussen de 12 en 75 jaar 
was in 2012 actief op internet en het 
aantal mobiel internetters is enorm 
gestegen. Het aantal abonnementen 
met mobiel breedband is gegroeid 
naar 10,5 miljoen begin 2013 *12. De 
beweegruimte kan gebruik maken 
van deze slimme technologie en 
inspelen op deze interesses van de 
gebruikers. 

Er is ook steeds meer mogelijk om 
beweging of inspanning te meten. 
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Dankzij apps kunnen persoonlijk 
schema’s worden gemaakt en kunnen 
concrete resultaten van het bewegen 
verkregen worden. Door de opkomst 
van humanisering technologie 
is het mogelijk om technologie 
in te zetten op een natuurlijke 

manier waarbij de omgeving van 
het ontwerp mogelijk ‘slim’ kan 
interacteren met de gebruikers. Door 
humanisering van technologie zou 
technologie ook kunnen werken bij 
ouderen die minder bekend zijn met 
technologische ontwikkelingen.

Conclusie
Het is belangrijk dat het ontwerp rekening houdt met de verstedelijking. Er is minder ruimte beschikbaar waardoor 
er functiemenging optreedt. De openbare ruimte moet efficiënt ingericht worden; bewegen en ontspannen 
moeten beide mogelijk zijn. Door de vergrijzing zullen steeds meer ouderen in woonwijken te vinden zijn en is 
het noodzakelijk dat het ontwerp aansluit op deze doelgroep. Hierbij wordt ingespeeld op de vereenzaming van 
ouderen. Het uiteindelijke ontwerp moet flexibel zijn; burgers moeten hun ‘eigen’ unieke openbare ruimte kunnen 
samenstellen. In de beweegruimte moet men zelf kunnen bepalen wanneer men wil bewegen en voor het verhogen 
van de wijksfeer moet men samen kunnen bewegen. Het ontwerp kan slim gebruik maken van technologische 
ontwikkelingen om beweging te stimuleren. 
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Belang van bewegen
Gebrek aan bewegen is een 
recent en steeds groter wordend 
probleem. Het traditionele doel 
(bewegen om te overleven) is 
niet langer een prikkel om te 
bewegen. In het huidige tijdperk 
worden veel nieuwe methodes en 
producten ontworpen die het de 
mens gemakkelijker maken en de 
mens minder stimuleren om zelf te 
bewegen. Voorbeelden hiervan zijn 
online winkelen, meer aanbod van 
passieve activiteiten (multimedia) 
en ontwikkelingen op het gebied 
van transport. Ondanks het feit dat 
veel mensen weten dat beweging 
belangrijk is voor de gezondheid 
wordt dit veel te weinig gedaan*4. 
Mensen ontwikkelen overgewicht 
en gevolgen van te weinig bewegen 
kunnen zijn het krijgen van hart- en 
vaatziekten, depressie, suikerziekte, 
botontkalking en verschillende 
vormen van kanker. 41% van de 
Nederlandse bevolking had in de 
periode 2009/2011 matig of ernstig 
overgewicht*1. Er is vooral een grote 
stijging te zien bij volwassenen*1. 

De Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen (NNGB) is een norm die 
is opgesteld door verschillende 
kenniscentra op het gebied van 
bewegen. De NNGB norm voor 
jongeren is dagelijks minstens één 
uur matig intensieve lichamelijke 
activiteit om gezond te blijven. 
Voor de volwassenen is dit elke dag 
een half uur en voor 65-plussers 
is de norm minstens vijf dagen 
in de week een half uur matig 
intensief lichamelijk actief zijn. Door 
achteruitgang van het lichaam ligt 
de norm lager naarmate men ouder 
wordt. Het begrip matig intensief 

bewegen heeft te maken met de 
MET (metabolique equivalent) norm, 
de MET waarde betekent wat een 
persoon aan energie verbrandt 
in ruststand. Voor volwassenen 
geldt dat matig intensief bewegen 
overeenkomt met MET-waarden 
tussen 4 en 6.5. Activiteiten die 
hierbij aansluiten zijn: wandelen 5 
km/uur = 4 MET, fietsen 16 km/u = 
6.5 MET. Voor jeugd geldt een MET-
norm van 5 (fietsen) tot 8 (rennen). 
Voor 55-plussers geldt een MET-
waarde van 3 (wandelen 4 km/u) tot 5 
(fietsen 10-12 km/u)*3.

De laatste jaren haalt 18% van de 
jeugd de NNGB norm tegenover 
59% van de volwassen Nederlanders 
en bij ouderen ligt dit rond de 50%*2.

Manieren van bewegen
Om meer grip te krijgen op 
het fenomeen bewegen is er 
een indeling gemaakt van alle 
verschillende beweegvormen. 
Er zijn vier soorten bewegen te 
onderscheiden (zie figuur 1.3a): 
functioneel bewegen (in twee 
groepen op te splitsen), recreatief 
bewegen en intensief bewegen. Er 
zijn twee groepen te onderscheiden 
bij functioneel bewegen. Eerst kan 
de primaire functie van bewegen 
worden bedoeld: het kunnen 
verplaatsen van A naar B. Bewegen 
wordt hier gebruikt als middel. 
Dit kan gebruikt worden voor 
activiteiten met korte afstanden in 
dagelijkse leven zoals schoonmaken, 
klussen, tuinieren, schilderen en 
koken. Dit kan ook plaatsvinden bij 
lange afstanden (buiten huis) zoals 
boodschappen doen, naar het werk/ 
school gaan of reizen. Recreatief 
bewegen is bewegen waarbij 

ontspannen en plezier centraal staat. 
Recreatief bewegen wordt in de 
buitenlucht gedaan en wordt vaak 
gecombineerd met de natuur. Hierbij 
wordt bewegen ook vaak gebruikt 
als middel. Voorbeelden hiervan zijn 
de hond uitlaten, het bos ingaan, 
joggen of in het meer zwemmen. 
Intensief bewegen wordt ook vaak 
sporten genoemd. Dit kost meer 
inspanning en hierbij is de gebruiker 
gefocust op zijn fysieke inspanning 
en fysiek doel: competitie of spieren 
trainen. Voorbeelden hiervan zijn 
tennissen, voetballen, fitnessen of 
hardlopen. In figuur 1.3a zijn de 
verschillende manieren van bewegen 
weergegeven. De grenzen tussen 
de verschillende beweegvormen 
zijn soms lastig te bepalen. Er zijn 
veel beweegactiviteiten die onder 
meerdere categorieën kunnen vallen.
Voorbeelden hiervan zijn met de 
hond wandelen, rennen om de trein 
te halen of in de natuur joggen. Dit 
hangt af van de beweegreden en 
context. 

Belangrijke oorzaken die bewegen 
voor mensen belemmeren
-Er is te weinig stimulans vanuit de 
omgeving. 
Wanneer er om mensen heen 
bewogen wordt, werkt dit positief 
in op anderen. Vooral bij jongeren 
heeft de sociale omgeving invloed 
op het beweeggedrag, maar er 
is te weinig stimulans vanuit deze 
eigen omgeving om meer te gaan 
bewegen*4.

- De omgeving beïnvloedt op 
verkeerde manier bewegen 
en sporten in de buurt. 
Verkeersonveiligheid, sociale 
onveiligheid en gebrek aan 

Om bewegen in de openbare ruimte te stimuleren is het noodzakelijk het begrip bewegen 
nader te analyseren. Waarom is bewegen belangrijk? Wat voor manieren van bewegen zijn er? 
Hoe beweegt de doelgroep nu? Waarom bewegen mensen te weinig? 

1.3  Bewegen
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speelplaatsen is voor mensen 
een belangrijke reden om niet te 
bewegen en te sporten. Kinderen 
kunnen vaak niet functioneel 
bewegen omdat er teveel gevaar 
dreigt onderweg. De jonge kinderen 
kunnen vaak ook niet alleen zijn 
en zij zijn afhankelijk van een 
toezichthouder*4. Voor ouderen is 
sociale veiligheid en toegankelijkheid 
(comfort) een belangrijke 
beweegreden*5.

- Bewegen kost teveel tijd. 
Mensen zijn druk en 27% van 
de bevolking zegt geen tijd te 
hebben om te sporten. Met name 
volwassenen hebben tegenwoordig 
veel verplichtingen en hebben in 
hun vrije tijd geen zin om tijd vrij te 
maken om te sporten. Ook willen 
mensen liever bewegen wanneer het 
hen uitkomt*6. Er is een opvallende 
dip bij volwassenen met kinderen 
tot zes jaar, omdat zij weinig tijd 
hebben*7.

Conclusie
Bewegen is belangrijk voor de gezondheid en overgewicht is in deze tijd een maatschappelijk probleem. Het 
ontwerp zal een bijdrage leveren aan de NNGB norm: de mate van aangeraden inspanning verschilt per doelgroep. 
Ouderen ‘sporten’ vaak op een recreatieve manier, volwassenen bewegen op recreatieve en intensieve manier en 
jongeren bewegen vaak op een intensieve manier. Om de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong & 
oud en een brede doelgroep, is het belangrijk dat de omgeving de verschillende vormen van bewegen mogelijk 
maakt en communiceert. Door functionele beweegpaden door de beweegruimte te leggen wordt er levendigheid 
gecreëerd. Dit zorgt voor sociale veiligheid. De omgeving moet sociaal bewegen voor jongeren stimuleren en 
sociale veiligheid is voor ouderen erg belangrijk. Voor de volwassenen is het belangrijk dat er efficiënt bewogen 
wordt en dat zij zelf kunnen bepalen wanneer zij bewegen.

Figuur 1.3a: Een indeling van alle beweegvormen bij de mens.
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Beïnvloeden van de gebruikers
Het gedrag bij mensen komt 
tot stand doordat zij informatie 
verwerven, verwerken en daar 
vervolgens op reageren. Hoe 
kunnen mensen gestimuleerd 
worden om te bewegen? De 
eerste stap is probleembesef en 
verantwoordelijkheid. Dit kan gedaan 
worden door informatie en educatie 
te geven. Door mensen te informeren 
over het belang van bewegen en 
daarbij ook voorbeelden te geven 
wordt men aangezet tot nadenken 
en zich bewust van het belang 
van bewegen*1. Daarnaast kan er 
feedback worden gegeven over 
de gevolgen van het bewegen. 
Feedback die vergelijkt met andere 
blijkt erg effectief te zijn*2. 
Het aangaan van een gelofte of 
het geven van goede voorbeelden 
stimuleert ook om mensen in 
beweging te krijgen. 
Bewegen past goed in een woonwijk 
vanwege sociale steun en sociale 
druk. 
Men wordt sneller gestimuleerd 
om te bewegen als er voldoende 
alternatieven worden geboden en 
als het gewenste gedrag directe 
voordelen biedt en niet teveel 
moeite kost. Mensen zijn niet goed 
met lange termijn doelen, daarom 
wordt bewegen gestimuleerd 
wanneer men op korte termijn 
een doel kan bereiken. Het doel 
moet daarbij ook concreet zijn en 
dit kan bereikt worden door de 
bewegingsresultaten om te zetten 
in concrete meetresultaten. Een 
voorbeeld hiervan is de hardlooptijd 
bij een hardloper. 
Mensen hebben de neiging tot 
kudde gedrag: de neiging hebben 
om elkaar te volgen. Goed voorbeeld 
doet volgen: sporten mag gezien 

worden om andere mensen ook in 
beweging te krijgen.
De hierboven genoemde opties 
kunnen worden verdeeld in push 
(bestraffen) en pull (belonen) 
factoren. Belonen is effectiever dan 
straffen, want belonen bedreigt 
niet de keuzevrijheid en geeft een 
grotere kans om het gewenste 
gedrag tot een ‘norm’ te maken*2.

Model van Maslow en Alfonzo
Het model van Alfonzo is gebaseerd 
op de motivatietheorie van Maslow 
en wordt toegepast bij de motivatie 
om te lopen*3. De motivatietheorie 
van Maslow laat zien hoe een 
gedrag tot stand komt. Dit model 
kan ook enigszins gebruikt worden 
voor lichaamsbeweging (zie figuur 
1.4a). In het model van Alfonzo 
zijn de verschillende aspecten die 
mensen motiveren om te lopen 
weergegeven. De basisbehoeften 
zijn uitvoerbaarheid, toegankelijkheid 
en veiligheid. Daarbovenop komen 
comfort en aantrekkelijkheid. Hieruit 
is af te leiden dat aantrekkelijkheid 
en comfort erg belangrijk zijn als 
motivatie om te gaan bewegen, 
echter geldt dit alleen als aan de 
basisbehoeften is voldaan. Hoe beter 
aan deze punten wordt voldaan, hoe 
korter de beleeftijd en hoe meer 
motivatie er is om te gaan bewegen. 

Intrinsieke en excentrieke motivatie
theorie van Deci en Ryan
Deze theorie is weergegeven in 
figuur 1.4b*4. Er zijn twee typen 
motivatie te onderscheiden; 
excentrieke en intrinsieke motivatie. 
Bij excentrieke motivatie worden 
mensen gemotiveerd om de 
uiteindelijke beloning die zij met het 
bewegen verkrijgen (bijvoorbeeld 
afvallen of een koekje krijgen na naar 

buiten te zijn geweest). Bewegen 
met intrinsieke motivatie betekent 
dat er tijdens het bewegen ook 
plezier aan de activiteit wordt 
beleefd. De theorie gaat nog verder 
met verschillende tussenvormen 
van excentrieke motivatie; 
de zelfdeterminatietheorie. 
Zelfdeterminantie betekent gedrag 
op basis van wat men wil. Dit gedrag 
komt vanuit de eigen bewuste 
keuze. De motivatie soorten zijn 
verder op te delen in gecontroleerd 
en autonoom. Intrinsieke motivatie 
komt vanuit autonome motivatie; 
bewegen voor plezier en interesse in 
de activiteit zelf. 

Volgens Deci en Ryan zijn er drie 
basisnoden die een rol spelen bij 
motivatie: autonomie, competentie 
en verbondenheid. Onder autonomie 
valt het zelf bepalen of het handelen 
vanuit vrije wil. Met competentie 
wordt bedoeld dat men het 
gevoel heeft dat hij kan slagen 
in uitdagende taken. Jongeren 
willen uitgedaagd worden, maar 
voor ouderen is competentie een 
belangrijk aspect om rekening mee 
te houden. Met verbondenheid 
wordt de verbondenheid met 
anderen bedoeld. Hieronder valt ook 
het gezien worden en het zorgen 
voor anderen. De mate waarin aan 
de drie basisnoden wordt voldaan 
zegt iets over het type motivatie. 
Voor intrinsieke motivatie zijn alle 
facetten van belang. Het is belangrijk 
om rekening te houden met deze 
basisnoden in de beweegruimten. 
De doelgroepen moeten zelf 
kunnen bepalen hoe en wanneer 
te bewegen, ze moeten kunnen 
slagen in de beweegactiviteiten en 
de beweegruimte moet mensen met 
elkaar verbinden.

Motivatie speelt een belangrijke rol bij bewegen. Mensen die bewegen zijn tot actie gekomen, 
maar hoe? Verschillende motivatie theorieën geven inzicht in het stimuleren van bewegen. 

1.4  Motivatie theorieën
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Figuur 1.4a: Links de pyramide van Alfonzo (gebaseerd op de pyramide van Maslow) en rechts een ontworpen variant voor een 
aantrekkelijke beweegruimte.

Figuur 1.4b: Overzicht van de intrinsieke en excentrieke motivatie theorie van Deci en Ryan.

Figuur 1.4a: Linksboven het model van Alfonzo en rechts een afgeleide pyramide voor  bewegen in de openbare ruimte
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Conclusie
Bewegen kan gestimuleerd worden door het geven van informatie of (vergelijkende) feedback, zichtbaar bewegen 
te vergroten of door het stellen van korte termijn- en concrete doelen. Belangrijk is dat men beloond wordt.
Het beste is om men intrinsiek te motiveren en dit past ook het beste bij Nijha; bewegen met plezier. Om 
intrinsieke motivatie te bereiken zijn drie basisnoden belangrijk: autonomie, competentie en verbondenheid. 
De omgeving moet voldoen aan de basisbehoeften voor het motiveren van bewegen (uitvoerbaarheid, 
toegankelijkheid en veiligheid).  De beweegruimte moet rekening houden met de drie basisnoden om gebruikers 
te motiveren; de doelgroepen moeten zelf kunnen bepalen hoe en wanneer te bewegen, ze moeten kunnen slagen 
in de beweegactiviteiten en de beweegruimte moet mensen met elkaar verbinden. 

Ook kunnen mensen beïnvloed 
worden door de uitstraling van 
de omgeving. In figuur 1.4c is een 
sfeercollage te zien van beweeglijke 
vormgeving. In bijlage 2 is een 
inspiratiecollage te vinden. De 
hoofdelementen zijn kleur en 
patronen die nu verder zullen worden 
uitgelegd.

Kleurgebruik
Mensen kunnen worden beïnvloed 
door de perceptie van kleur*5. Met 
kleuren kunnen mensen onbewust 
aangezet worden tot beweging. 
Geel kan een sterk stimulerende 
en positieve werking hebben. De 
juiste toepassing van de kleur geel 
verhoogt het zelfvertrouwen en 

geeft kracht. Teveel geel kan het 
tegenovergestelde effect geven 
(angst). Oranje stimuleert, heeft 
een plezierig effect en werkt in op 
emotie. Het geeft een gevoel van 
comfort en warmte. Wanneer oranje 
teveel wordt gecombineerd met 
zwart wordt het tegenovergestelde 
effect snel bereikt. Grijs is een 
neutrale kleur, roept van zichzelf 
geen sterke psychologische 
reacties op. Deze kleur kan andere 
kleuren afzwakken zodat de kleur 
geel beweging bijvoorbeeld 
blijft stimuleren. Paars zet aan tot 
oplettendheid en deze kleur kan 
veel gebruikt worden bij jongeren 
om een interessante en mysterieuze 
omgeving te bieden. Op rood kan 

instinctief gereageerd worden; het 
kan de hartslag verhogen en het is 
een signaalkleur.
Een krachtige blauwe kleur 
verheldert het denken en licht blauw 
kalmeert en helpt te concentreren. 
Licht blauw kan ook de suggestie 
wekken van lucht. Groen ontspant en 
de kleur kan natuur suggereren.

Beweegpatronen 
Patronen kunnen een beweging 
suggereren en dit geeft de 
beweegruimte een beweeglijke en 
sportieve uitstraling. De beweeglijke 
patronen kunnen bijdragen aan 
een leesbare omgeving om zo de 
gebruiker te sturen en aan te zetten 
tot bewegen. 

Figuur 1.8a: Collage met sturende, 
beweeglijke patronenen en passende 
kleuren in een beweegomgeving.

5: Compagny Colour Affects, London 
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Openbare ruimte
De openbare ruimte is een 
omgeving in de buitenlucht dat voor 
elke inwoner toegankelijk is. De 
activiteiten die er gedaan worden zijn 
daarom erg divers: zitten, wandelen, 
kletsen, eten, slapen, zonnen, 
sporten, fietsen, studeren, natuur 
bewonderen, bellen, lezen, etc. Er 
kunnen geen gebieden worden 
toegeëigend en de gemeente is 
verantwoordelijk voor onderhoud. 
De inrichting van deze ruimten wordt 
gedaan door stedenbouwkundigen 
en planologen.

Locatie & context
De plek waarin de beweegruimte 
wordt ontworpen is gericht op 
toekomstig wonen in Nederland: 
door verstedelijking zullen wonen, 
werken, winkelen en recreëren zich 
mengen. Het gebied moet efficiënt 
ingericht worden. Voor gerichter 
ontwerpen is er een specifieke 
ruimte geschetst (zie figuur 1.5a). De 
afmeting van de ruimte is 20 meter 
x 60 meter, maar in het achterhoofd 
moet worden gehouden dat het 
ontwerp ook moet passen in kleinere 
ruimtes. Drie zijden van ruimte zijn 
omsloten door rijtjeswoningen en 
appartementcomplexen. Tussen het 
veld en de woningen ligt een fiets- 
en voetpad. Een zijde grenst aan 
een parkeerplaats. De bewoners aan 
het plein hebben geen beschikking 
over een grote tuin (< 14 vierkante 
meter) en door functiemenging in 
deze verstedelijkte woonwijken zullen 
mensen van verschillende leeftijden 
door elkaar wonen. Er bevinden zich 

winkels en bedrijven in een straal 
van drie kilometer van de ruimte. 
De bewoners hebben allen een 
gemiddeld inkomen of een pensioen.

Wat wordt gezien als een 
aantrekkelijke omgeving?
Een aantrekkelijke omgeving 
geeft men een positieve indruk. 
Uit onderzoek blijkt dat de 
volgende factoren bijdragen aan 
een aantrekkelijke omgeving: 
aanwezigheid van bomen, 
gemixt gebruik, andere mensen, 
aantrekkelijke en interessante 
architectuur, historische of unieke 
gebouwen en kleur*1. Wanneer de 
beweegruimte een duidelijke eigen 
plekidentiteit heeft zal men zich er 
sneller mee verbonden voelen*2. Die 
verbintenis wordt minder naarmate 
de inrichting verandert. Dit geeft 
men weer sneller een comfortabel 
gevoel. Wanneer een omgeving een 
duidelijk focuspunt heeft (een kern) 
en voldoende complexiteit bevat, is 
een omgeving sneller aantrekkelijk*2.

Belang van natuur in de menselijke 
omgeving
Natuur is een belangrijk onderdeel 
in het leven van de mens, omdat 
het positieve invloed heeft op de  
gezondheid en het welzijn.  Natuur 
wordt gezien als een gezonde 
en aantrekkelijke omgeving en 
wordt daarom gezien als een fijne 
omgeving om in te recreëren. Uit 
onderzoek blijkt dat mensen een 
natuurlijke omgeving prefereren 
boven een stedelijke omgeving*2. 
Men refereert natuur aan positieve 

ervaringen en wordt in de kinderjaren 
‘geconditioneerd’ om natuur positief 
te waarderen*2.  Een stadspark en 
een natuurgebied hebben bijna 
hetzelfde effect; het verhoogt 
positieve emoties, fysiologie, 
cognitie en gezondheid. 

Natuur ontspant doordat het 
een gevoel van veiligheid en 
geborgenheid triggert. Volgens 
Kaplan & Kaplan (1989) komt 
het omdat de natuur minder om 
directed attention vraagt*2. Met 
directed attention wordt bedoeld  
dat omgevingselementen continu 
aandacht van mensen vereisen. In het 
dagelijks leven krijgt men vaak veel 
prikkels die om directed attention 
vragen. De natuur brengt afstand 
tussen het dagelijks leven of leidt 
ongedwongen en spontaan af door 
andere fascinerende dingen. Niet alle 
mensen denken hetzelfde over een 
nette natuurlijke omgeving (hiermee 
wordt bedoeld de beïnvloeding 
van de mens op het groeien van 
de natuur). Jonge volwassenen en 
hoog opgeleiden hebben meer de 
voorkeur voor een ruige natuur.

Afwisseling en natuurlijkheid
Een belangrijk element voor een 
aantrekkelijk landschap is afwisseling 
en natuurlijkheid. Met afwisseling 
wordt zowel afwisseling in begroeiing 
als afwisseling in soorten natuur 
(water, groen, rotsen) bedoeld. 
Hierdoor wordt de omgeving niet 
saai en worden mensen voldoende 
geprikkeld. Afwisseling kan ook 
met hoogteverschil of reliëf 

De omgeving van de beweegruimte is bepaald aan de hand van een belangrijke macro-
ontwikkeling: verstedelijking. Deze ontwikkeling geeft bepaalde kenmerken en uitdagingen aan 
de ruimte die wordt ontworpen. Bij de omgeving hoort de locatie van de beweegruimte en de 
omliggende huizen en gebouwen. Omdat de opdracht ook het ontwerpen van een omgeving 
bevat, is er verder gekeken naar aspecten die een omgeving aantrekkelijk maken voor de 
gebruikers. 

1.5  Omgeving
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Figuur 1.5a: Geschetste locatie voor de beweegruimte.
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worden bereikt. Zichtbaarheid en 
hoorbaarheid van stedelijke aspecten 
zoals het zien van gebouwen 
verminderen de natuurlijke ervaring. 
Men heeft minder last van geluid als 
de bron van het geluid niet zichtbaar 
is*2.

Matrix met variabelen die waardering 
voor een landschap bepalen
Door Kaplan & Kaplan (1989) is de 
preferentiematrix ontworpen. Dit zijn 
vier variabelen die waardering van 
een landschap bepalen (zie figuur 
1.5b). Deze variabelen komen voort 
uit het feit dat mensen van nature 
dingen willen leren. Om dingen te 
leren moet men de ruimte kunnen 
begrijpen en op zoek kunnen naar 
informatie.

Met samenhang wordt bedoeld 
in hoeverre de onderdelen in de 

ruimte bij elkaar passen. Genoeg 
complexiteit (hoeveel is er te 
zien) zorgt ervoor dat mensen 
interesse hebben in een plek. 
Met leesbaarheid wordt bedoeld 
in hoeverre men de omgeving 
gemakkelijk kan begrijpen. Met 
mysterie wordt bedoeld in hoeverre 
men ‘op zoek’ kan naar kennis. 
Mysterie kan toegepast worden door 
bochten, kijkramen of reliëf toe te 
passen. Hierdoor krijgt de gebruiker 
nieuwe prikkels. De omgeving 
moet zo samenhangend, complex, 
leesbaar en mysterieus mogelijk 
zijn om een optimaal landschap te 
creëren.

Veilig voelen
Het is belangrijk dat de gebruikers 
zich niet onveilig voelen in de 
openbare ruimte. Men kan dan niet 
ontspannen en dus niet genieten. 

Dit stimuleert mensen niet om naar 
de openbare ruimte te gaan. Het 
gevoel van veiligheid in de openbare 
ruimte kan worden bevorderd door 
overzicht te geven, mogelijkheid tot 
schuilen te bieden, een mooi uitzicht 
(is ook overzicht) te bieden of de 
gebruiker vluchtmogelijkheden te 
geven. Bij beweegstimulering is het 
van belang dat de omgeving niet 
te veilig wordt, want dan wordt het 
saai en wordt men slaperig. Er moet 
visuele variatie zijn.

Voorkeur voor savanneachtige natuur
Uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat de meeste mensen een 
savanneachtige ruimte prefereren*4. 
Reden hiervoor is dat deze natuur 
overzicht en veiligheid geeft. 
Een savanne-achtige ruimte is 
vlak, open en de bomen bieden 
schuilmogelijkheden.

Conclusie
De omgeving vraagt diversiteit en multifunctionaliteit van de openbare ruimte. De beweegruimte kan verschillen in 
grootte en daarom is het van belang dat het uiteindelijke beweegontwerp schaalbaar en flexibel is. De omgeving 
moet aantrekkelijk zijn voor de wijkbewoners om in te bewegen. De ruimte moet een eigen identiteit hebben 
waardoor gebruikers zich verbonden zullen voelen met de plek (en er daardoor weer naar terug willen). Natuur 
en wandelen wordt bij ouderen positief aan elkaar gecorreleerd. Groen is daarnaast belangrijk in een openbare 
ruimte in een verstedelijkt gebied; het is gezond, ontspannend en schaars in drukke woonwijken. Bij de indeling 
van de omgeving moet rekening worden gehouden met de volgende elementen: afwisseling, natuurlijkheid en 
het gevoel van veiligheid. Verder is een focuspunt belangrijk in een grotere omgeving. De aantrekkelijkheid kan 
geoptimaliseerd worden door de preferentiematrix te gebruiken: de omgeving moet zo complex, samenhangend, 
leesbaar en mysterieus mogelijk zijn.

Figuur 1.5b: Matrix met variabelen  die de waardering voor een landschap bepalen (Kaplan & Kaplan (1989).
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Alleenstaande moeders (30 – 45 jaar) 
met twee kinderen (4 – 6 jaar)
Alleenstaande moeders hebben 
een druk leven; er wordt parttime 
gewerkt om er de andere tijd voor 
de kinderen te kunnen zijn, het 
huishouden te doen of om andere 
zaken te regelen (zie figuur 1.6a). 
Sporten in de vrije tijd is voor deze 
doelgroep erg lastig. Zij willen 
geen verplichtingen die hun drukke 
leven nog complexer maakt. Maar 
bewegen is voor deze doelgroep 
erg belangrijk. Deze doelgroep kan 
zo even ontspannen en het werk en 
de drukte kan op deze manier even 
losgelaten worden. Deze doelgroep 
heeft matig contact met familie door 
het drukke leven dat ze leiden. Voor 
deze doelgroep zouden de mensen 
in de buurt van toegevoegde 
waarde kunnen zijn op verschillende 
gebieden; voor wat afleiding, hulp 
(oppas) of sociaal contact. Er wordt 
niet gekeken naar de manier waarop 
de kinderen bewegen, omdat Nijha 
al veel producten heeft voor deze 
doelgroep en deze doelgroep 
relatief veel beweegt.

Alleenstaande moeders en bewegen
Deze doelgroep is zich ervan 
bewust dat bewegen ontzettend 
belangrijk is voor de gezondheid*1. 
Gezondheid wordt dan ook als 
belangrijkste reden genoemd om 
te sporten. Deze doelgroep noemt 

als belangrijkste reden om niet te 
sporten het tijdgebrek*1.  Doordat zij 
weinig tijd willen/ kunnen vrijmaken 
om te sporten in de vrije tijd is het 
voor deze groep belangrijk dat zij 
kunnen bewegen wanneer het hun 
uitkomt. De moeder komt naar 
de beweegruimte, omdat zij even 
wil ontspannen en calorieën wil 
verbranden.

Alleenstaande ouderen (65 jaar – 80 
jaar)
Deze doelgroep heeft een 
echtgenoot verloren of zijn altijd 
alleen geweest en hebben daardoor 
geen maatje meer om dingen mee 
te doen. Figuur 1.6b laat een collage 
van deze gebruiker te zien. Ze zijn 
nog fit genoeg om op zichzelf te 
wonen en kunnen gemakkelijk nog 
even naar de winkel lopen om wat 
boodschappen te doen. Ze zijn klaar 
met werken en doen één keer in de 
week twee uur vrijwilligerswerk om 
een beetje sturing te geven aan het 
leven. Een keer in de maand gaan 
ze naar de bingo of met vrienden 
bridgen of biljarten. Deze mensen 
zijn veel in huis omdat ze geen 
andere redenen hebben om de deur 
uit te gaan. Een keer per week komt 
er familie op visite en een keer in 
de drie dagen gaan ze de deur uit 
om wat boodschappen te doen. 
Hun dagelijkse activiteiten bestaan 
uit tv kijken, lezen, puzzelen en het 

huishouden doen. Vaak voelen deze 
mensen zich eenzaam, missen ze 
een doel in hun leven en ze zouden 
graag wat meer activiteiten willen 
ondernemen. 

Alleenstaande ouderen en bewegen
In 2010-2011 voldeed 56% in 
de leeftijd van 65-74 jaar aan 
de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen. Ouderen van 75 jaar 
en ouder blijven iets achter met 
45% die aan de NNGB voldoet*2. 
De belangrijkste reden die deze 
doelgroep noemt om niet te sporten 
is hun leeftijd. Ze vinden zichzelf te 
oud of ongezond. Voor veel ouderen 
bestaat sporten uit fietsen, wandelen 
of zwemmen*1. Naast huishoudelijk 
werk behoren wandelen, klussen en 
tuinieren tot belangrijke dagelijkse 
beweeg activiteiten van ouderen. 
Sportieve activiteiten zoals fietsen, 
wandelen en sporten beslaan 35% 
van de dagelijkse lichamelijke 
activiteiten van ouderen, gemiddeld 
34 minuten over de gehele groep. 
Sport alleen maakt 5% van de tijd uit. 
De sociale omgeving is voor deze 
mensen erg belangrijk om niet in een 
sedentaier levenstijl te belanden. 
Ouderen voelen zich sneller 
onveilig en vinden sporten sneller 
te duur*1. Bij ouderen is veiligheid 
en een aantrekkelijke omgeving 
een belangrijk aspect om bewegen 
te stimuleren. Wandelen en fietsen 

Nijha biedt producten aan voor een brede doelgroep. Daarnaast ontstaat er door 
verstedelijking een steeds compactere, dynamischer en meer diverse leefomgeving. De 
beweegruimte moet daarom multifunctioneel zijn en dus beweegmogelijkheid bieden 
voor verschillende doelgroepen; het moet geschikt zijn voor jong en oud. Om een goed 
beweegconcept te ontwikkelen is de doelgroep ondanks de breedte concreter gemaakt. 
De gekozen doelgroepen zijn tot stand gekozen door de recente macro-ontwikkelingen 
en de mogelijke kansen die bij deze doelgroepen gevonden zijn. Om te ontwerpen vanuit 
relevante ontwikkelingen binnen de maatschappij, en om inkadering van de opdracht zijn er 
drie verschillende èn typerende doelgroepen per leeftijdscategorie gekozen. In bijlage 3 zijn 
persona’s te vinden van de verschillende doelgroepen.

1.6  Doelgroepen
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Figuur 1.6a: Collage van de
 alleenstaande moeders.

Figuur 1.6b: Collage van de 
alleenstaande ouderen.
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zijn populaire beweegactiviteiten 
bij ouderen en door groene paden 
aan te leggen kan dit gestimuleerd 
worden*3. Er worden kansen gezien 
in het ‘gamificeren’ bij bewegen 
voor ouderen om beweging te 
stimuleren*4. De alleenstaande 
oudere komt naar de beweegruimte, 
omdat hij/ zij zich verveelt en zich 
onder de mensen wil bevinden.

Tieners (12 jaar – 15 jaar)
In figuur 1.6c is een collage van deze 
doelgroep te zien. Deze doelgroep 
brengt doordeweeks het merendeel 
van de dag door op school en zij 
zijn nog volop in ontwikkeling. 
Deze doelgroep is niet lid van een 
sportvereniging. Tieners zoeken 
grenzen op en zijn bezig met het 
ontwikkelen van een eigen identiteit. 
Ze zijn bezig met volwassen worden 
en zetten zich af van hun ouders. 

Leeftijdsgenoten zijn voor deze 
groep erg belangrijk. Dit komt terug 
in hun gedrag: ze zijn druk bezig met 
sociale activiteiten en gaan veel om 
met leeftijdsgenoten. Tieners zijn 
vaak na het eten nog actief. Deze 
doelgroep besteedt veel tijd aan 
multimedia en deze doelgroep is in 
het bezit van een smartphone. 

Tieners en bewegen
De meest inactieve bevolkingsgroep 
zijn de jongeren van 12 tot 17 jaar. 
Slechts 15% van de jongeren tussen 
12 en 17 jaar voldoet aan de norm 
van 60 minuten bewegen per dag*5.   
De NISB heeft onderzoek gedaan 
naar de redenen waarom jongeren te 
weinig bewegen. Hieruit blijkt onder 
andere dat sporten gezien wordt 
als niet cool en dat jongeren door 
teveel andere activiteiten geprikkeld 
worden die voor hun interessanter 

zijn. De top 10 vrijetijdsbestedingen 
van deze doelgroep bestaat voor 
het merendeel uit multimedia, een 
passieve activiteit*6. Voorbeelden 
hiervan zijn mobiels, games, televisie 
kijken en muziek luisteren. Dit is 
voor jongeren interessant, omdat 
zij houden van vernieuwing en dit 
gemakkelijk met multimedia bereikt 
kan worden. Voor deze doelgroep is 
sporten vooral aantrekkelijk wanneer 
ze uitgedaagd worden en er een 
vorm van competitie aanwezig is. 
Deze doelgroep vindt het ook leuk 
om sportieve grenzen te leggen en 
beter te worden in het sporten*1. Het 
competitieve element daagt deze 
doelgroep uit om te bewegen. 
De tiener komt naar de 
beweegruimte, omdat hij even weg 
wil van het ouderlijk huis en tijd wil 
doorbrengen met zijn vrienden en 
zijn energie kwijt wil.

Conclusie doelgroep
Voor de alleenstaande ouderen is het belangrijk dat de beweegruimte een sociaal ontmoetingspunt voor hen 
is waar ze alleen op af kunnen lopen. Zij komen uit huis, omdat zij even onder de mensen willen zijn. Voor deze 
doelgroep is het veiligheidsgevoel erg belangrijk. Populaire vormen van bewegen bij ouderen zijn wandelen en 
fietsen. Groene beweegmogelijkheden stimuleren het bewegen bij deze doelgroep. 
Om tieners te laten bewegen is het belangrijk dat zij met leeftijdsgenoten kunnen omgaan. Om deze doelgroep te 
laten bewegen is het competitieve element van belang. Ze worden graag uitgedaagd, zijn snel verveeld, hebben 
veel energie en beleven snel plezier aan het bewegen wanneer er een competitieve factor aanwezig is. Van belang 
is het ‘verslaan’ van passieve activiteiten zoals multimedia. De beweegruimte kan dit doen door in te spelen op 
het feit dat ze in het echte leven samen kunnen komen met hun leeftijdsgenoten. De beweegruimte is voor hun 
aantrekkelijk, omdat ze op deze manier uit het ouderlijk huis zijn en samen met vrienden hun energie en agressie 
kwijt kunnen in de beweegruimte.
De alleenstaande moeders hebben het druk en beschikken over weinig vrije tijd. Om deze doelgroep te laten 
bewegen zou het bewegen efficiënt of multifunctioneel moeten zijn.



Figuur 1.6c: Collage van de tieners.
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Inspiratie beweegruimtes van het 
internet
1 Het Enota: velenje sports park
Dit sportpark nodigt uit tot sporten 
doordat verschillende soorten 
voorbijgangers altijd zicht op de 
sportvelden hebben en doordat 
de sportvelden lager liggen wordt 
men erin meegetrokken. De 
architectuur is dynamisch; er zijn 
veel bochten toegepast, er zijn 
geen rechte lijnen aanwezig en 
er zitten veel hoogteverschillen in 
de omgeving. De vormgeving is 
modern, simplistisch en neutraal. Het 
kleurgebruik laat de sporters centraal 
staan.

2 DUO decode urbanism office
Dit sportterrein brengt stad en 
landschap mooi samen. Het deelt 
de grond op in kleine stukjes om de 
verschillende gebruikers ruimte te 
geven. Door opdeling wordt minder 
het gevoel gegeven dat men andere 
gebruikers hindert.

3 Elevated sports court in zaragoza
In dit ontwerp is de ruimte slim 
ingedeeld door multifunctionaliteit 
verspreid over de dag. Het 
is geschikt voor school- en 
vrijetijdsbesteding bij jongeren. 
De gekleurde lijnen geven een 
kinderlijke uitstraling en dagen 
de kinderen uit tot zelfbedachte 
spelletjes. Door het park te verlichten 
is het ’s avonds geschikt voor tieners. 

Bezochte locaties
4 Waterplein, Rotterdam
 Een toekomstige beweegruimte 
die tegelijk een buffer vormt 
voor het opslaan van regenwater. 
Bewegen wordt hier gestimuleerd 
door de levendigheid: de regen, de 

seizoensnatuur en de verschillende 
pleingebruikers zorgen voor een 
variërende en steeds opnieuw 
prikkelende omgeving. Met 
faciliteiten voor stoere sporten als 
skaten, dansen en basketballen is 
deze ruimte vooral geschikt voor 
tieners. Doordat zitplaatsen om het 
basketbalveld heen zijn geplaatst is 
het basketbalveld een ‘podium’ om 
identiteit te tonen en het element 
water creëert spanning en uitdaging. 
Voor mensen die rustig willen 
pauzeren is er een apart plekje met 
uitzicht op groen.

5 Bellamyplein, Rotterdam
Dit plein in een woonwijk biedt veel 
beweegfaciliteiten voor verschillende 
doelgroepen op een kleine ruimte 
(zie bijlage 4). De beweegruimte gaat 
op in de woonwijk doordat dezelfde 
straatstenen worden gebruikt. De 
rode stenen zijn warm en laten het 
groen eruit knallen. Vanaf elk zijde 
kan de gebruiker de beweegruimte 
inlopen en is de ruimte zichtbaar. De 
waterelementen zijn niet goed in de 
indeling ontworpen. Het ziet er bij 
een kleine regenbui verloederd uit 
en zitplaatsen verliezen hun functie 
door onbereikbaarheid. Er is kleur in 
de ruimte door een kleine algemene 
tuin met bloemen die ook energie en 
schoonheid geven. 

6 Zuiderpark, Rotterdam
Deze beweegruimte is groot en 
biedt veel beweegactiviteiten voor 
jong en oud, en voor verschillende 
beweegmanieren. Voor tieners zijn er 
speciale uitdagende en spannende 
faciliteiten die goed gezien kunnen 
worden. Voor ouderen is er een 
stukje natuur waarin zij rustig kunnen 
wandelen of waar zij de hond uit 

kunnen laten. Intensief bewegen en 
recreatief bewegen is gescheiden. 
(zie bijlage 5).

7 Leidsche Rijn park, Utrecht
Dit park brengt mensen in een 
ontspannende omgeving (ver weg 
van de dagelijkse drukte) waar 
ze ongestoord kunnen bewegen 
door de ruimte (zie bijlage 6). 
Het is rustgevend door groen, en 
afgeschermd van het dagelijkse 
leven. De asfalten weg is geschikt 
voor veel manieren van bewegen 
en door de ruimte ondervinden 
mensen geen hinder van elkaar. Het 
park heeft timepoints waar men zijn 
hardlooptijd mee kan registreren. 
De bijbehorende faciliteiten 
(bijvoorbeeld moderne bankjes en 
het restaurant) zijn uitnodigend en 
van kwaliteit.

8 Park De Hoge Weide, Utrecht 
Dit is een park met een aantrekkelijk 
beweeglandschap; er is veel ruimte 
om te ontdekken maar er is ook 
overzicht en structuur (zie bijlage 7). 
De heuvels hebben allen een ander 
thema: er is een dierenheuvel, een 
ontdekkingsheuvel en een heuvel 
met een schommel. Een kooi met 
een caravan is in de omgeving 
geplaatst om tieners een eigen 
hangplek te geven.

Overige 
9 Cruyff Courts in de wijk
De court is gericht op het 
samenbrengen van jeugd (tot 21 jaar) 
in de woonwijk; het wil de wijksfeer 
en samenwerking verbeteren en 
bijdragen aan de ontwikkeling van de 
jeugd.  Het ontwerp past niet in een 
aantrekkelijke omgeving en het geeft 
andere doelgroepen geen voordeel. 

Om inspiratie op te doen en om inzicht te krijgen in het stimuleren van bewegen en inrichten 
van een beweegruimte is er gekeken naar voorbeelden. Er zijn verschillende locaties bezocht 
en er is veel op het internet gevonden. Wat stimuleert het bewegen, wat is aantrekkelijk in 
deze voorbeelden en hoe kunnen mensen samen in een ruimte bewegen? (zie figuur 1.7a. De 
nummers corresponderen met de collage op de rechterpagina).

1.7  Voorbeelden
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Figuur 1.7a: bezochte locaties en voorbeelden van beweegruimtes in de openbare ruimte
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Conclusie
Grote beweegruimtes spreken een brede doelgroep aan, omdat er ruimte is voor veel verschillende 
beweegmogelijkheden. Gelijktijdige activiteiten hinderen elkaar niet. Diversiteit op een kleine ruimte kan 
bereikt worden door multifunctionaliteit toe te passen. Een kleine beweegruimte kan meer ruimte winnen door 
beweegvormen boven elkaar te plaatsen.
De beweegruimte en de beweegvorm moeten aantrekkelijk zijn en dit betekent voor elke doelgroep wat anders. 
Ouderen willen niet te intensieve beweegvormen en willen ontspanning. Deze doelgroep heeft een lagere 
comfortgrens. Tieners willen veel prikkels en willen spanning in het bewegen. Dit wordt bereikt door hoogte in de 
beweegvormen of door te bewegen met een bal. Voor deze doelgroep is intensief bewegen aantrekkelijk en deze 
doelgroep beweegt met leeftijdsgenoten. 
Om de leesbaarheid bij grote beweegruimtes te houden is een centraal punt een belangrijk element. Op het 
centrale punt kunnen de verschillende doelgroepen bij elkaar komen. Voor ouderen kan er mogelijkheid zijn 
om uit te rusten. Een beweegruimte moet van veel kanten toegankelijk en open zijn; sporten wordt op deze 
manier gezien en mensen worden de omgeving ingetrokken. Het inspelen op dagbesteding is belangrijk voor de 
levendigheid en daarmee wordt het landschap aantrekkelijker om in te bewegen. Ook geeft dit sociale veiligheid, 
bezienswaardigheden en interactiemogelijkheden.

De kracht van een Cruyff Court is de 
bekendheid en het stimuleren van 
samenwerking tussen verschillende 
partijen op gebied van sporten en 
de woonwijk verbeteren. De courts 
bieden perfecte omstandigheden om 
balsporten te beoefenen.

Verder zijn er nog talloze andere 
producten die beweging in de 
openbare ruimte stimuleren.  
Apps zijn sterk in het stimuleren 
van beweging. Deze technologie 
speelt in op persoonlijke wensen 
en doelen door bijvoorbeeld 
persoonlijke trainingsprogramma’s. 
Sportresultaten kunnen worden 
gemeten en gedeeld met andere 

mensen. Apps stellen korte termijn 
doelen. Apps motiveren verder door 
sociale druk, belonen en het maken 
van concrete doelen. Het herinnert 
gebruikers en maakt het zelf 
inplannen van bewegen makkelijker. 
Enkele voorbeelden :
Strava.com: hiermee kan men fietsen 
tegen vrienden of locals, mensen die 
bijvoorbeeld (gedeeltelijk) dagelijks 
hetzelfde traject fietsen. De tijd 
wordt met de smartphone gemeten 
en toegevoegd aan een rankinglijst. 
Ook kun je populaire routes in de 
buurt zoeken en proberen om hoog 
op de ranklijst te eindigen. Door 
het competitieve element worden 
mensen uitgedaagd om de fiets te 

nemen en de buurman of vriend te 
verslaan.
Get running app: Deze app helpt 
en stimuleert de gebruiker om 
op te bouwen naar een einddoel, 
bijvoorbeeld het rennen van een 
rondje van vijf kilometer.
Runkeeper: geeft informatie over het 
hardgelopen parcours. Ook kunnen 
er doelen als aantal calorieën worden 
ingesteld.
Nike training club: deze app stelt 
oefeningen samen om het gewenste 
eindresultaat te krijgen: spieren, 
afvallen of bepaalde lichaamsdelen. 
Een oefening duurt 30 minuten en 
na de oefening wordt de gebruiker 
beloond met een gezond recept.
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Uit de analysefase zijn 
verschillende visies ontstaan 
voor het ontwerpen van een 
beweeglandschap (voor een 
brede doelgroep) en daarnaast 
zijn typerende doelgroepen 
geïdentificeerd die aandacht 
vragen om voor te ontwerpen. 
In dit hoofdstuk worden de 
hulpmiddelen gepresenteerd 
die zijn ontwikkeld om een 
beweegruimte voor jong & 
oud te ontwerpen. Er is een 
overzicht gemaakt waarin 
elementen voor een aantrekkelijk 

beweeglandschap terug zijn te 
vinden. Er zijn visies ontworpen 
waarin de beweegdoelen 
en eisen en wensen van de 
gebruikers naar voren komen.
Verder zijn er zijn scenario’s 
bedacht om georganiseerd 
ideeën te bedenken voor het 
invullen en ontwikkelen van een 
beweegruimte voor Nijha. Ook 
is er een toolbox gemaakt met 
ingrediënten die in een goede 
beweegruimte voor jong & oud 
aanwezig zijn. 

Ontwikkelfase
ontwerpkader2
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Centraal punt
Een centraal punt geeft structuur in 
de omgeving waardoor de omgeving 
leesbaar is. Dit kan een goede plek 
zijn voor ontmoeting en zittende 
activiteiten om het buurtcontact te 
versterken. Het centrale punt vormt 
het ‘hart’ van de beweegruimte.

Variatie
Variatie voorkomt saaiheid en maakt 
het landschap geschikt voor alle 
verschillende gebruikers. Variatie 
wordt bereikt door een goede mix 
van water, groen, kleur, horizontale 
oppervlakten, verhoging en 
verlaging. 

Dynamiek 
Gebogen beweeglijnen veranderen 
constant het gezichtspunt van 
de gebruiker en dit geeft een 
interessanter pad (zie figuur 2.1b). 
Op deze manier kunnen heel subtiel 
nieuwe prikkels vanuit de ruimte 
worden gegeven. Hierdoor worden 
paden sneller aantrekkelijk.

Overzicht
Om de gebruiker de omgeving te 
laten begrijpen is het belangrijk 
dat het landschap overzichtelijk 
is. Dit wordt bereikt door een 
logische structuur en plekken 
aan te bieden waar overzicht kan 
worden verkregen. Dit kan in de 
vorm van een ontmoetingsplek 
waar men kan uitkijken op andere 
beweegactiviteiten.
 
Interactie mogelijkheid
In een beweegruimte in een 
woonwijk is interactie tussen de 

mensen belangrijk. Dit kan conflicten 
tussen de verschillende doelgroepen 
voorkomen doordat zij elkaar (van 
gezicht) kennen. Het landschap 
kan hierop inspelen door veel 
ronde oppervlakten aan te bieden 
en kruisingen te vormen. Ronde 
vormen brengen mensen meer met 
elkaar in oogcontact, omdat men 
hierdoor sneller naar elkaar toe staat 
gepositioneerd (zie figuur 2.1b). 
Voor het bevorderen van bewegen 
is het belangrijk dat er andere 
mensen in de omgeving aanwezig 
zijn. Daarnaast geven andere mensen 
sociale veilgheid in de ruimte, de 
mogeiljkheid om het bewegen 
te laten zien en mogelijkheid tot 
interactie. 
 
Toegankelijkheid
Door de ruimte van alle kanten 
toegankelijk en open te houden 
worden mensen letterlijk de 
omgeving ingetrokken en de 
beweegactiviteiten zijn op deze 
manier goed zichtbaar vanaf de 
zijlijn. Zien bewegen doet bewegen. 
De gebruikers mogen niet gehinderd 
worden (geen hekken, te dichte 
begroeiing etc.).

Aan de hand van het vooronderzoek is een voorbeeld landschap ontworpen dat bijdraagt 
aan het creeëren van een ideale beweegruimte geschikt voor jong & oud in een woonwijk (zie 
figuur 2.1a). De in het landschap aanwezige elementen zijn belangrijk voor alle gebruikers, maar 
tussen de doelgroepen zit verschil in focus van de elementen. In deze paragraaf worden de 
verschilllende elementen toegelicht. 

2.1  beweeglandschap
       Aantrekkelijk
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Figuur 2.1a: Elementen voor een aantrekkelijk beweeglandschap voor jong & oud.

Figuur 2.1b: invloed van ronde beweegoppervlakten en ronde beweeglijnen op het focuspunt van de ogen van 
de gebruiker.
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Alleenstaande moeders
De alleenstaande moeders zijn druk 
met het werk en met kinderen. Voor 
deze doelgroep is het belangrijk om 
efficiënt te bewegen. Met efficiënt 
bewegen wordt bedoeld om naast 
het bewegen voor een fysiek doel, 
ook een ander doel te bereiken. 
Dit doet zij in de vorm van sociaal 
netwerken met de buren. Voor deze 
doelgroep is het belangrijk om te 
bewegen wanneer zij een gaatje 
vrij hebben in hun schema. Deze 
doelgroep is overdag aan het werk 
en vrij wanneer de kinderen vrij 
zijn van school of in het weekend. 
De moeder is zich bewust van het 
belang van bewegen. Het probleem 
is niet het niet gemotiveerd zijn om 
te bewegen, maar de beperkte tijd 
en het inplannen van het bewegen.  
De beweegruimte moet voor deze 
doelgroep iets bieden wanneer de 
kinderen aan het spelen zijn en zij 
toezicht moeten houden. De verdere 
uitwerking van de beweegactiviteit 
van de kinderen wordt niet 
meegenomen, omdat deze kinderen 
gemakkelijk in beweging zijn (en 
over het algemeen het meeste 
bewegen) te krijgen en Nijha al 
veel kinderspeeltoestellen heeft 
ontwikkeld.

Alleenstaande ouderen
De eenzame ouderen gaan naar de 
beweegruimte om spelenderwijs 
te bewegen. Het spel zelf is 
niet belangrijk, maar het is een 
middel om activiteiten met andere 
leeftijdsgenoten te kunnen doen. 
Deze doelgroep heeft veel tijd en 
kan altijd naar de beweegruimte 
toekomen. Deze oudere voelt zich 
snel onveilig. Hier moet rekening 
mee gehouden worden om de 
ouderen in de beweegruimte te laten 

bewegen. De alleenstaande oudere 
is eenzaam en wordt gemotiveerd 
om te bewegen door met andere 
mensen te zijn. Deze doelgroep 
beweegt in gewone kleding en houdt 
van oude en vertrouwde elementen. 
Deze doelgroep vindt het leuk om 
te kijken naar kinderen. Tijdens het 
doen van een boodschap of andere 
manieren van functioneel bewegen 
kunnen ouderen gestimuleerd 
worden om naar de beweegruimte 
te komen door te laten zien wat voor 
activiteiten er mogelijk zijn en door 
zitplekken te creëren waar zij ook 
kunnen uitrusten.

Tieners
Tieners bewegen vooral met 
vrienden, omdat vrienden dezelfde 
beweegdoelen hebben en gelijke 
interesses: energie en agressie kwijt 
kunnen. Op deze leeftijd zijn ze op 
zoek naar hun identiteit en hierbij 
spelen leeftijdsgenoten een grote 
rol. Ze kunnen samen praten over 
dezelfde interesses en dagelijkse 
problemen. Voor deze doelgroep 
is het belangrijk dat er spanning en 
uitdaging in de beweegactiviteiten 
zitten. Het sporten mag vooral 
niet ‘niet-cool’ zijn. Bewegen met 
andere doelgroepen is voor hun 
minder aantrekkelijk. De tieners 
houden van vernieuwing en een 
prikkelende beweging. Interessante 
beweegvormen bij deze groep 
zijn balsporten en skateboarden. 
Overdag zijn deze tieners naar 
school. ’s Middags en na het eten is 
deze doelgroep vooral in het park te 
vinden.

De beweegactiviteiten kunnen 
gestimuleerd worden door op de 
weg naar school informatie langs het 
pad te weergeven. 

Algemeen
De hele omgeving moet direct en 
indirect uitnodigen tot bewegen 
en passen in een woonwijk.
Verschillende delen in de ruimte 
zouden door meerdere doelgroepen 
kunnen worden gebruikt om de 
beweegruimte zo optimaal mogelijk 
te gebruiken en daarmee de 
levendigheid te verhogen. Ook 
zal de beweegruimte op deze 
manier sneller aantrekkelijk zijn 
om in te investeren, omdat de 
omgeving voor veel mensen een 
toegevoegde waarde heeft. Hierdoor 
zullen multifunctionele plekken 
ontstaan. Een centraal punt in de 
beweegruimte kan de verschillende 
doelgroepen bij elkaar brengen 
zodat mensen elkaar herkennen 
en conflicten tusssen doelgroepen 
worden verminderd. Hierdoor krijgen 
de verschillende doelgroepen meer 
begrip voor elkaar en zullen met 
name de ouderen zich sneller prettig 
voelen in de ruimte. 
De omgeving moet zo complex, 
mysterieus, samenhangend en 
leesbaar mogelijk zijn. Voor ouderen 
is leesbaarheid en samenhang 
wat belangrijker. Voor de tieners 
is complexiteit en mysterieusheid 
belangrijker. Hier moet een goede 
balans in gevonden worden. De 
beweegruimte is dynamisch en 
geeft energie. Verder moet het 
aantrekkelijk zijn ingericht voor 
elke doelgroep. Voor ouderen zijn 
groene elementen van belang. De 
ruimte moet levendig en divers zijn: 
alle drie de manieren van bewegen 
moeten erin voorkomen om een 
beweegruimte te creeëren voor een 
brede doelgroep en geschikt is voor 
jong en oud. 

Naar aanleiding van alle voorgaande analyses is er als resultaat een visie per doelgroep 
ontwikkeld voor het invullen van de beweegruimte. In de visies komen de beweegredenen naar 
voren en de manieren waarop de doelgroepen gestimuleerd kunnen worden om te bewegen 
(zie figuur 2.2a). In bijlage 2 zijn persona’s van de verschillende doelgroepen te vinden.

2.2  Visies per doelgroep
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Figuur 2.2a: Een sfeercollage waarin de doelgroepen en hun beweegvormen verduidelijkt worden.
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Constanten in de scenario’s
De afmeting van de omgeving waarin 
de beweegruimte wordt ontworpen 
verandert niet in de scenario’s. 
In scenario 1 ligt de nadruk op 
ouderen, in scenario 2 en 3 ligt 
de nadruk op tieners en moeders 
door de aantrekkelijkheid van de 
verschillende beweegmanieren.

Variabelen in de scenario’s
De scenario’s verschillen in de rol 
van Nijha, de verantwoordelijkheid 
van de burgers, de interactie 
tussen de leeftijdsgenoten, de 
interactie tussen de doelgroep, 
het gebruik van technologie en 
de manieren van bewegen. Deze 
variabelen zijn tot stand gekomen 
naar aanleiding van resultaten 
uit het vooronderzoek. Nijha kan 
als productleverancier producten 
aanbieden die de gemeente 
vervolgens aanschaft. Nijha zou 
ook benaderd kunnen worden als 
landschapsinrichter, omdat vanuit 
het landschap veel met beweging 
gedaan kan worden. In de toekomst 
zou Nijha ook benaderd kunnen 
worden als ontwikkelaar van nieuwe 
technologieën. Nijha wil graag zien 
wat er mogelijk is met technologie 
en beweging. Vanuit de woonwijk 
en vanuit het aanbieden van een 
aantrekkelijke beweegomgeving is 
interactie tussen de doelgroepen 
en tussen de gebruikers 
belangrijk. Er wordt gekeken naar 
interactiemogelijkheden tussen de 
verschillende doelgroepen. 

Scenario 1:  ‘gezamenlijk achtertuin’ 
In dit scenario wordt ingespeeld 
op het verhogen van interactie 
tussen de doelgroepen. Nijha 
wordt hier neergezet als een 
landschapsinrichter. De activiteiten 
die hierbij horen zijn recreatief 
en functioneel bewegen. Er ligt 
veel verantwoordelijkheid bij de 
burgers om de beweegruimte te 
onderhouden. De nadruk ligt bij de 
ouderen. Verder wordt er gekeken 
naar manieren die interactie tussen 
de doelgroepen kunnen verhogen. 

Scenario 2: ‘slimme beweegruimte’
De rol van Nijha is in dit scenario 
ontwikkelaar van software om 
beweging te stimuleren. Dit scenario 
is verder in toekomst gericht. 
Daarnaast kan technologie ook goed 
gebruikt worden voor interactie 
en het bij elkaar brengen van de 
gebruikers. Scenario twee is een 
beweegruimte die gebruikt maakt 
van recente technologieën zoals 
apps, meetapparatuur, sensoren 
en andere ontwikkelingen op het 
gebied van elektronica die beweging 
kunnen stimuleren. In de slimme 
beweegruimte komen alle manieren 
van bewegen terug. Technologie kan 
gebruikt worden om de doelgroep 
voor, tijdens en na het bewegen te 
stimuleren. 
 
Scenario 3: ‘samen sporten’
In het laatste scenario is Nijha 
de productleverancier en 
landschapsinrichter. Hierbij 
wordt gekeken naar manieren 

om landschap en producten te 
combineren. De focus ligt op het 
stimuleren van samen intensief 
bewegen. Hier wordt gekeken 
naar mogelijkheden om intensief 
bewegen tussen leeftijdsgenoten te 
stimuleren.

Er zijn verschillende scenario’s bedacht om de beweegruimte vanuit verschillende perspectieven 
van Nijha te bekijken. De achterliggende elementen zijn het behalen van winst, de inpassing in 
een woonwijk en de tijdspaden (voor product & dienstontwikkeling) (zie figuur 2.3a). Op deze 
manier kunnen er veel verschillende ideeën worden gegenereerd (de ideeën worden behandeld 
in hoofdstuk 3). De scenario’s kunnen met elkaar vergeleken worden om te kijken wat sterke en 
zwakke elementen zijn in een beweegruimte. De scenario’s schetsen een verschillende sfeer en 
invulling van een beweegruimte.

2.3  Scenario’s 
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scenario 1: 
beweegtuin

scenario 2: 
slimme 
beweegruimte

scenario 3: 
samen sporten

Rol van Nijha

Interactie 
tussen 
doelgroepen

Interactie tussen 
leeftijdsgenoten

Gebruik van 
Technologie

Manier van 
bewegen

Verantwoordelijkheid 
burgers

Landschaps 
ontwerper

Toestelleverancier 

Landschaps 
ontwerper

Ontwikkelaar
van nieuwe
technologieën

veel

veel weinig weinig

veel weinig

gemiddeldgemiddeld veel

weinig veel weinig

recreatief en 
functioneel

alle intensief 
bewegen

Figuur2.3a: Overzichtsschema van de verschillende scenario’s.

Tijdspad 0 - 5 jaar 5 - 15 jaar 0 - 5 jaar
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1 Beweeglijnen
Hieronder vallen allerlei 
mogelijkheden voor het stimuleren 
van beweging vanuit de beweeglijn. 
Een voorbeeld is een beweeglijn 
naar beneden: dit geeft snelheid, 
met name interessant voor 
tieners, en een bal komt hierdoor 
automatisch in beweging.

2 Indeling
Hieronder vallen allerlei 
mogelijkheden om de ruimte op 
te splitsen en geschikt te maken 
voor verschillende vormen van 
bewegen. Een indeling kan 
gemaakt worden naar aanleiding 
van een activiteitenrooster. Voor 
de geschetste locatie is ook een  
mogelijke activiteitenrooster 
bedacht. De activiteiten kunnen 
vervolgens opgedeeld worden 
in veld, pad of geconcentreerde 
beweegvormen. Verder moet bekend 
zijn welke activiteiten na elkaar 
plaatsvinden en welke tegelijkertijd 
plaatsvinden. De indeling kan 
vervolgens weer gelinkt worden 
aan de overzichtstekening van een 
aantrekkelijk landschap (figuur 
2.1a) om te waarderen in hoeverre 
de beweegruimte zoveel mogelijk 
‘beweeglijk’ is voor jong en oud.

3 Begrenzing
Begrenzing bevat verschillende 
opties voor het begrenzen van 

de indeling. De begrenzing zelf 
heeft ook beweging in zich en 
moet hinderen van gelijktijdige 
beweegvormen voorkomen. 
De begrenzing kan naast alleen 
begrenzen ook een andere functie 
in zich hebben. Voorbeelden hiervan 
zijn bijdragen aan schoonheid van 
de omgeving of het hebben van een 
zitfunctie.

4 Beweegactiviteiten 
Onder beweegactiviteiten worden 
mogelijke beweegvormen en 
activiteiten in de ruimte verstaan. 
Met beweegactiviteiten kan 
een activiteitenrooster worden 
samengesteld om te kijken welke 
activiteiten tegelijkertijd en welke 
activiteiten na elkaar plaatsvinden. 
De activiteiten die na elkaar 
plaatsvinden kunnen op eenzelfde 
ruimte worden gepositioneerd. 
De activiteiten die tegelijkertijd 
plaatsvinden, moeten elkaar niet 
hinderen. Hier wordt de begrenzing 
op uitgezocht.

Elk element kan op verschillende 
manieren beweging bij de 
verschillende doelgroepen 
beinvloeden.

Ouderen
Verschillende elementen uit de 
toolbox zijn vooral geschikt voor 
ouderen. Hierbij hoort een continu 

pad, bewegen langs een rand, 
bewegen met overzicht, wandelen 
en fietsen. Typische intensieve 
beweegvormen zoals balsporten 
(voetbal en tennis) wordt voor 
ouderen aantrekkelijker door de 
activiteit minder intensief te maken. 
Op deze manier wordt de activiteit 
uitvoerbaar voor deze doelgroep.  

Tieners
Door de beweeglijn op te delen 
in losse stukken, door gebruik te 
maken van hoogte of door water 
toe te voegen wordt eenvoudig 
spanning en gevaar gecreëerd wat 
deze doelgroep aantrekt. Door 
verlaging wordt ook een gevoel 
van spanning gecreëerd (dit is het 
tegenovergestelde van hoogte: geen 
overzicht geven) en met hoogte 
wordt snelheid gegeven.

De toolbox kan ook gebruikt worden 
om nieuwe (product)ideeën te 
bedenken door elementen samen te 
nemen die in eerste instantie niet zo 
logisch lijken. Een voorbeeld hiervan 
is te vinden in figuur 2.4b.

Uit het vooronderzoek is een visie ontstaan over de beweegruimte, er is een overzichtstekening 
ontstaan voor een aantrekkelijk beweeglandschap, er zijn verschillende manieren van 
gedragsbeïnvloeding gevonden die kunnen worden toegepast bij het stimuleren van bewegen 
en er zijn scenario’s bedacht. Om beweegblokken te creëren waarmee de ruimte ingevuld kan 
worden naar wensen van de klant, is er een toolbox gemaakt. De toolbox is een hulpmiddel 
bij het inrichten van een beweegomgeving. De verschillende categorieën in de toolbox 
spelen in op gedragsbeïnvloeding (fysiek en psychologisch), verschillende beweegvormen 
en toegankelijkheid. In bijlage 8 is de toolbox te vinden. De toolbox is op te delen in 4 
ingrediënten. Dit zijn de ingrediënten om een beweegruimte mee te ontwerpen en komen altijd 
terug  in het ontwerpen van een beweegruimte voor jong en oud. 

2.4  Toolbox
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pad, bewegen langs een rand, 
bewegen met overzicht, wandelen 
en fietsen. Typische intensieve 
beweegvormen zoals balsporten 
(voetbal en tennis) wordt voor 
ouderen aantrekkelijker door de 
activiteit minder intensief te maken. 
Op deze manier wordt de activiteit 
uitvoerbaar voor deze doelgroep.  

Tieners
Door de beweeglijn op te delen 
in losse stukken, door gebruik te 
maken van hoogte of door water 
toe te voegen wordt eenvoudig 
spanning en gevaar gecreëerd wat 
deze doelgroep aantrekt. Door 
verlaging wordt ook een gevoel 
van spanning gecreëerd (dit is het 
tegenovergestelde van hoogte: geen 
overzicht geven) en met hoogte 
wordt snelheid gegeven.

De toolbox kan ook gebruikt worden 
om nieuwe (product)ideeën te 
bedenken door elementen samen te 
nemen die in eerste instantie niet zo 
logisch lijken. Een voorbeeld hiervan 
is te vinden in figuur 2.4b.

Figuur2.4a: Toolbox met ingredienten voor het ontwerpen van een goede beweegruimteen enkele voorbeelden per ingrediënt.

Figuur2.4b: Voorbeeld van gebruik toolbox om nieuwe (product/ beweeg) ideeën te bedenken.

+

+

+





3Ideefase
In dit hoofdstuk worden per 
scenario ideeën uitgewerkt om 
het beweeglandschap verder mee 
in te vullen. De ideeën worden 
per onderwerp toegelicht. 
Vervolgens zijn terugkomende 
elementen samengenomen om 
basiselementen te creeëren 
die op verschillende manieren 
de gebruikers stimuleren 

om te bewegen. Deze drie 
basiselementen kunnen in 
verschillende beweegomgevingen 
worden geplaatst en op 
verschillende manieren worden 
aangekleed en gepositioneerd om 
beweging te stimuleren en om 
van toegevoegde waarde te zijn 
in een woonwijk.
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Landschap
Met de bestrating kunnen 
sturende patronen worden gelegd 
waardoor de gebruiker letterlijk de 
beweegruimte wordt ingestuurd of 
waardoor met simpele straatstenen 
leidende paden kunnen worden 
gevormd (zie figuur 3.1a). Op deze 
manier wordt de ondergrond nog 
functioneler. Een pad kan ook 
opgedeeld worden in verschillende 
banen waarbij rekening gehouden 
wordt met de verschillende 
doelgroepen (rechtsboven in figuur 
3.1a). Een verhoging zorgt voor een 
comfortabel stoepje voor de oudere 
en tegelijkertijd rennen en fietsen 
andere gebruikers er iets verlaagd 
langs. De tiener wordt uitgedaagd 
om over de losse stenen heen te 
fietsen waardoor het fietsen een 
spannendere activiteit wordt. Een 
pad met symbolen kan onbewust 
gesprekken tussen buurtbewoners 
op gang helpen en hierbij indirect 
bijdragen aan het stimuleren van de 
buurtcontacten.

Interactie tussen doelgroepen
In figuur 3.1b zijn verschillende 
manieren bedacht voor het 
stimuleren van interactie tussen 
de verschillende doelgroepen. 
Beweegactiviteiten kunnen zo 
geplaatst worden dat men elkaar 
wel ziet, maar niet hindert. Hierdoor 
kan wel oogcontact worden gemaakt 
met andere gebruikers van de ruimte 
en daardoor zullen mensen elkaar 
sneller van gezicht herkennen. Door 
naar elkaar toe bewegende stoelen 
in de ruimte te plaatsen, samen 
met een informatieve ondergrond, 

kunnen ook gesprekken tussen 
buurtbewoners op gang worden 
gebracht.

Verantwoordelijkheid burgers
Door veel verantwoordelijkheid 
bij de burgers te leggen kunnen 
ouderen zich nuttig voelen in de 
beweegruimte. Hierbij kan gedacht 
worden aan het onderhouden van 
het groen; de ouderen kunnen de 
planten water geven, de bloemen 
bijhouden of de vogels voeren (zie 
figuur 3.1c). Op deze manier krijgen 
ouderen letterlijk een beweegdoel in 
het leven. Hierover zouden afspraken 
gemaakt kunnen worden met 
omliggende bejaardenhuizen.

In dit scenario zijn ideeën bedacht om vanuit landschap recreatief en functioneel bewegen te 
stimuleren en in te passen in de beweegruimte. De beweegruimte is in dit scenario benaderd als 
een gemeenschappelijke buurttuin waar jong & oud bij elkaar zijn. Er zijn verder ideeën bedacht 
om de verschillende doelgroepen, met name de jongeren en de ouderen, met elkaar in contact 
te brengen (zie bijlage 9).

3.1  Beweegtuin
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Figuur 3.1a: Bestrating en ondergronden in de beweegruimte kunnen leiden, passen bij verschillende beweegvormen en ook 
‘bewegen’.

Figuur 3.1b: Links het positioneren van verschillende activiteiten zodat men elkaar wel ziet, maar op verschillende manieren 
beweegt. Rechts een idee om tijdens het zitten een gesprek op gang te brengen.

Figuur 3.1c: Vogelhuisroute en een bloemenroute.



46

1: marketingfacts.nl

Interactie tussen doelgroepen
Doordat de verschillende 
doelgroepen op andere manieren 
bewegen is het lastig om ze samen 
te laten bwegen. Het is belangrijk 
om de verschillende wijkbewoners 
niet met elkaar in conflict te brengen 
tijdens het bewegen. Dit kan 
gedaan worden door sympatie op 
te wekken*1. Wanneer wijkbewoners 
elkaar kennen vermindert dit 
botsing tussen gebruikers. Dit kan in 
combinatie met beweegstimulering 
gedaan worden door scoreborden te 
plaatsen waarop de meest fanatieke 
wijkbewoners staan of in de vorm 
van twitter met beweegupdates. 
De mensen worden op deze manier 
ook geactiveerd om een kijkje te 
nemen in de beweegruimte. Ook 
kunnen met smartphones mensen 
vanuit huis naar de beweegruimte 
worden getrokken door bijvoorbeeld 
een wijkapp. Wijkbewoners kunnen 
gemakkelijk met elkaar in contact 
komen door apps: ze zouden 
kunnen zien op welke manier andere 
bewoners bewegen. Zo kunnen ze 
online een beweegmaatje vinden en 
afspreken met elkaar.  

Moeders
De alleenstaande moeder kan 
ontspannen samen met buren en 
fitness oefeningen doen door een 
televisie en een groene wand. 
Ook kan zij door apps buren 
uitnodigen om samen te gaan 
hardlopen en herinnert worden aan 
haar fitnesschema.
   
Tieners
Met het toevoegen van smart touch 
lampen worden tieners uitgedaagd 
om tegen elkaar te spelen (zie figuur 

3.2b). Door smart techonologie 
zouden er verschillende niveau’s en 
een verschillend aantal personen 
ingesteld kunnen worden. Door 
deze mogelijkheden worden 
mensen ook gestimuleerd om 
alleen naar de beweegruimte toe te 
komen. Door apps kunnen scores 
worden bijgehouden en kunnen 
vrienden worden uitgenodigd om 
een wedstrijdje te spelen in de 
beweegruimte.
 
Ouderen
Met smart technologie zouden 
ouderen fysieke quizen kunnen 
doen (zie bijlage 10) en tijdens het 
bewegen tv kunnen kijken. Door op 
bepaalde tijden programma’s uit te 
zenden worden zij gemotiveerd om 
naar de beweegruimte toe te komen.

In dit scenario zijn er ideeën bedacht om technologie toe te voegen in de ruimte om het 
bewegen te stimuleren. De beweegruimte wordt hier ingevuld met toepassing van bestaande 
technologieën zoals smart phones en er zijn smart beweegvormen bedacht. Ook is er gekeken 
naar manieren om de doelgroepen met elkaar in contact te laten komen (zie bijlage 10).

3.2  Slimme beweegruimte
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Figuur 3.2a: interactie tussen doelgroepen stimuleren met technologie.

Figuur 3.2b: Links een voorbeeld waarmee de beweegomgeving met technologie uitdagender wordt voor tieners. Rechts ideeën 
voor een app om de tieners naar de beweegruimte te lokken.

Figuur 3.2c: Rechts een voorbeeld van beweging stimuleren bij de alleenstaande moeders.
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Ouderen 
Ouderen kunnen samen een 
fitness/route lopen en door middel 
van een spelelement kan het 
bewegen worden gestimuleerd. 
Het bewegen krijgt dan duidelijke 
doelen en het voegt een plezierig 
en verrassend element toe. Door het 
pad te begrenzen met een muurtje 
kunnen ouderen veilig lopen. Op 
deze manier wordt ook de felle 
hardloopbaan niet gezien en kunnen 
de verschillende beweegactiviteiten 
tegelijkertijd plaatsvinden (zie figuur 
3.3a).  
 
Tieners
In figuur 3.3b is een 
beweeglandschap te zien dat 
geschikt is voor verschillende 
balspellen. De heuvel is één groot 
doelveld met verschillende verdiepte 
ronde oppervlaktes waarop gemikt 
kan worden met ballen. Door de 
vorm van de heuvel ketst de bal weer 
richting de gebruiker en op deze 
manier hoeft de gebruiker zijn bal 
niet van ver weg op te halen. Ook 
kunnen de mikpunten gecombineerd 
worden met verschillende sta 
oppervlakten. Door cijfers te 
veranderen in kleuren is er meer 
ruimte voor eigen invulling. Door 
een verhoging te bieden kan de bal 
ook vanuit een ander perspectief 
gegooid worden. De verhoging kan 
ook gebruikt worden als een zitplek. 
De mikpunten kunnen ook gebruikt 
worden als loop- of hinkelpaden. 
 
Moeders
In figuur 3.3c is een landschap 
getekend met producttoestellen 
waarin moeders fijn 
beweegoefeningen kunnen doen. 
Door de kinderspeeltuin verlaagd 

en in de buurt te plaatsen kan de 
moeder tegelijkertijd met het kind 
bewegen.

In het derde scenario wordt Nijha gezien als landschapsinrichter en productontwerper. In dit 
scenario is er gekeken naar mogelijkheden om samen te sporten. Hierbij zijn landschappen en 
producten soms gecombineerd. De overige ideeën zijn te vinden in bijlage 11.

3.3  Samen sporten
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Figuur 3.3a: Ouderen die samen spelenderwijs een fitness work-out doen.

Figuur 3.3b: Balsport landschap

Figuur 3.3c: Moeders die efficiënt samen bewegen.
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Er is een multifunctioneel veld 
bedacht waar veel activiteiten 
kunnen plaatsvinden en waarin 
kernelementen van de verschillende 
beweegvormen terugkomen. De 
begrenzing wordt in dit geval 
gebruikt als doelpalen, kijktribune, 
mikpunten en looppad. Door het 
veld verlaagd te leggen ontstaat 
er een ketsrand die de bal in de 
buurt houdt en die tegelijkertijd als 
mikrand gebruikt kan worden. Door 
de combinatie van geel, blauw, 
groen en rood wordt al snel een 
kinderlijke omgeving gesuggereerd. 
Door deze kleuren te veranderen, 
krijgt de beweegruimte meer een 
algemene uitstraling en is het meer 
geschikt voor een brede doelgroep.
 
Ook kan er slim gebruikt worden 
gemaakt van de ruimte door 
ochtend- en avond activiteiten te 
combineren. In figuur 3.4b is een 
landschap geschetst. ‘s Ochtends 
wordt de ruimte gebruikt om te 
werken en te studeren en ‘s avonds 
kan de vorm gebruikt worden om 
overheen te skaten. De verlichting is 
op deze manier ook functioneel voor 
beide activiteiten.

Vanuit de geschetste locatie (zie figuur 3.4c) zijn er ook ideeën bedacht waarbij de ruimte 
inspeelt op de dagritmes en de programmering van de verschillende gebruikers. Een mogelijke 
programmering is terug te vinden in bijlage 8. De andere ideeën zijn te vinden in bijlage 12.

3.4  Geschetste situatie
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Figuur 3.4a: Multifunctioneel activiteitenveld

Figuur 3.4b: Links is het landschap ingericht op dag- en avond besteding van verschillende doelgroepen. Rechts is nogmaals de 
geschetste locatie te zien.
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Richtlijnen voor het ontwerpen en 
stimuleren van beweging in een 
beweegruimte in een woonwijk (voor 
jong & oud) 
Uit de ideefase zijn een aantal 
conclusies naar voren gekomen die 
beweging in een beweegruimte 
stimuleren en die meegenomen 
kunnen worden voor het ontwerpen 
van beweegruimtes. 
 
1 Een thuisgevoel in de 
beweegruimte 
Door bewoners in het dagelijks leven 
door de beweegruimte te laten 
bewegen (functioneel bewegen) 
krijgen zij een band met de ruimte 
en zullen ze sneller terugkeren. 
Ook wordt het bewegen gezien 
(dit zet ook aan tot bewegen) en 
dit bevordert ook de levendigheid. 
Op deze manier kunnen gebruikers 
ook dagelijks op de hoogte worden 
gehouden van activiteiten die 
men bijvoorbeeld leest op een 
activiteitenbord in de beweegruimte. 
Dit bord moet altijd leesbaar zijn. 
 
2 Activiteiten organiseren 
Door het organiseren van activiteiten 
in een beweegruimte zorgt men ook 
voor de aanwezigheid van mensen 
in de ruimte. Alle doelgroepen 
kunnen op deze manier gestimuleerd 
worden om te bewegen doordat er 
wat te zien is en door zelf deel te 
nemen. De ruimte geeft op deze 
manier ‘vrijwillige’ verplichtingen en 

levendigheid. 
3  Sympathie 
De verschillende gebruikers hebben 
eigen beweegdoelen en het is 
lastig om tieners en ouderen samen 
te laten bewegen. Het is vooral 
belangrijk dat gebruikers elkaar wel 
kunnen zien wanneer activiteiten 
tegelijkertijd plaatsvinden. Hierdoor 
kennen of herkennen ze elkaar 
waardoor sneller inlevingsvermogen 
zal worden bereikt voor de ander.

4 Geen nadruk op bepaalde 
doelgroep 
Door in de beweegruimte een 
goede  mix te maken tussen 
verschillende beweegvormen zal een 
ruimte minder snel één bepaalde 
doelgroep aantrekken en daarmee 
andere doelgroepen uitsluiten. Op 
deze manier is de hele ruimte voor 
iedereen en kan er optimaal gebruik 
worden gemaakt van de ruimte. 
Beweegactiviteiten van tieners 
mogen bijvoorbeeld niet allemaal 
naast elkaar plaatsvinden.

5 Layers 
De ruimte kan opgedeeld worden 
in layers. Met slim gebruik van 
verhoging en verlaging van het 
landschap kan beweging voor de 
verschillende doelgroepen worden 
gestimuleerd en wordt er optimaal 
gebruik gemaakt van de ruimte. 
Ouderen kunnen letterlijk neerkijken 
op de tieners en dit bevordert de 

comfort voor deze doelgroep. Door 
tieners verlaagd te leggen zorgt dit 
voor meer spanning omdat er minder 
overzicht is. 
Verder wordt men de beweegruimte 
ingetrokken wanneer de ruimte iets 
verlaagd ligt. Dit geeft ook overzicht 
en zicht op activiteiten.

6 Beweegruimte als een geheel 
bekijken
Voor een toekomstige beweegruimte 
in een woonwijk moet de ruimte 
als een geheel worden beschouwd. 
De beweegactiviteiten en relaties 
van verschillende doelgroepen 
zijn noodzakelijk om beweging te 
stimuleren en om de ruimte mee in 
te richten. Landschap, producten, 
beweegvormen en voorzieningen zijn 
een geheel.

Beweegmodules
Voor verdere productontwikkeling is 
Nijha op zoek naar ‘beweegmodules’ 
waarmee verschillende 
beweegruimtes kunnen worden 
gecreeërd. Deze modulen 
moeten los van zichzelf werken en 
gecombineerd kunnen worden met 
andere modulen. Op deze manier 
kan een module los in een woonwijk 
gezet worden, maar kunnen ze 
ook worden gecombineerd om 
(mini) beweegruimtes te creeëren. 
De beweegmodules stimuleren 
beweging voor elke doelgroep 
en hebben een voorziening in 

Er zijn verschillende ideeën bedacht voor het invullen van een beweegruimte voor jong en 
oud. Er zijn verschillende ideeën bedacht om de doelgroepen te laten bewegen. Er is inzicht 
verkregen in het invullen van een beweegruimte op verschillende manieren en er zijn ideeën 
bedacht om de verschillende doelgroepen samen te laten komen in de beweegruimte. Dit heeft 
geresulteerd in een aantal richtlijnen voor het inrichten en ontwerpen van een (toekomstige)
beweegomgeving waarbij jong & oud samenkomen. Verder wil Nijha graag beweegmodulen 
creeëren waarmee een beweegruimte ingevuld kan worden die aanpasbaar en schaalbaar zijn 
naar de behoefte en wensen van de afnemer en de omgeving. Dit is bereikt door overlap en de 
kern van beweegactiviteiten te combineren die uit de ideefase naar voren zijn gekomen. 

3.5  Resultaat ideefase
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zich die aansluit op de omgeving 
en de doelgroep. De modulen 
moeten om deze reden aanpasbaar 
zijn. Om beweegblokken 
te vormen is gekeken naar 
terugkerende elementen in de 
ideefase. In figuur 3.5a is te zien 
wat een beweegmodule bevat. 
Landschappen, toestellen, 
voorziening en verschillende 
beweegvormen komen hierin samen. 
De verschillende ingrediënten uit 
de toolbox vormen een geheel en 
komen grotendeels terug in de 
basiselementen. Ook zit er overlap 
tussen de verschillende elementen; 
een voorbeeld hiervan is een zachte 

ondergrond (bijvoorbeeld benodigd 
bij outdoor fitness oefeningen). 
De oplossing kan gras zijn of een 
buitenmat. Door landschappelijke 
invulling krijgt de ruimte een meer 
recreatieve invulling.

Terugkerende elementen
Om beweegmodules te bedenken 
zijn er eerst basisblokken ontworpen. 
Er zijn talloze basisblokken te 
bedenken, maar dit is terug 
gebracht naar drie basisblokken 
waarin de beweegkernen zitten 
(zie figuur 3.5b). Deze zijn ontstaan 
door verschilllende functies bij 
elkaar te nemen die gecombineerd 

kunnen worden en deze zijn tot 
stand gekomen uit de ideefase (de 
ontwikkelingen en functies zijn te 
vinden in bijlage 13).

Hoogte element
Het hoogte element heeft 
verschillende functies in zich ( zie 
bijlage 13). Het hoogte element 
geeft de oudere een veilige wand 
om in te bewegen. De wand maakt 
omstanders nieuwsgierig en het 
bewegen blijft grotendeels zichtbaar. 
De hoogte biedt gelegenheid voor 
balspellen. De tiener kan worden 
uitgedaagd om over de rand heen 
te fietsen. De rand van het hoogte 

Voorziening

comfort 
& wijk
aspect

ondergronden: 
hard & zacht
verhoging & 
verlaging
paden

versterken beweeg
activiteit vanuit 
landschap

Landschap

Toestel

functioneel
+ intensief
+ recreatief 
bewegen

samenkomende 
beweegvormen

Beweeg-
module

Figuur 3.5a: Overzicht van het begrip beweegmodule.
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Conclusie
Landschappen, toestellen, voorziening en verschillende beweegvormen komen samen in de uitwerking van de 
basiselementen. Tijdens het ontwikkelen van beweegmodules is er een presentatie gehouden. Hierin kwam naar 
voren dat Nijha meer directe beweegstimulering wil en dat het intensief bewegen iets teveel naar de achtergrond 
verdween. Er werd een minder recreatieve invulling van de ruimte gewenst. Hierdoor zijn basiselementen 
concreter gemaakt met accessoires die de basiselementen een meer intensieve beweegvorm geven en waarbij de 
kern van beweegstimulering meer naar voren komt. 

Figuur 3.5b: Basiselementen v.l.n.r.: hoogte element, boog en muurtje.

element loopt tabs toe zodat men 
letterlijk naar boven wordt geleid. De 
binnenzijde geeft in combinatie met 
hout een warme knusse wand. Het 
hoogste punt van de wand is twee 
meter zodat men over een groot 
deel van de wand heen kan kijken. 
De binnendiameter van het hoogte 
element is vier en een half meter.

Boog 
De boog heeft verschillende functies 
in zich (zie bijlage 13). De boog 
geeft een doel en daagt uit om 
vooruit te bewegen. Het deelt een 
pad op in kleine afstanden en kan 
als een ereboog worden gezien, 
als afspreekpunt en als begin- en 
startpunt van een pad of als ingang 
van een park. Jongeren kunnen 
eroverheen klimmen, ouderen 
kunnen eronder door lopen en 
op uitrusten en de moeder met 
haar kinderen en de oudere wordt 
gemotiveerd om door te wandelen. 
Kinderen worden uitgedaagd om 
door het gat te kruipen. De moeder 

kan worden gemotiveerd met 
hardlopen. Het daagt de tieners 
uit om aan te hangen en om op te 
klimmen.

Muurtje
Het muurtje heeft verschillende 
functies in zich (zie bijlage 13). Het 
scheidt verschillende manieren 
van bewegen om hinderen te 
voorkomen. Ouderen geeft het een 
veilig en comfortabel gevoel en zij 
kunnen op een fijne manier wandelen 
in de beweegruimte en kijken naar 
het bewegen. Wanneer de ouderen 
willen uitrusten kunnen zij op het 
muurtje zitten. De rand van het 
muurtje daagt tieners en kinderen uit 
om eroverheen te lopen. De vlakke 
wand van het muurtje kan gebruikt 
worden om tegen aan te gooien of 
te schieten en het kan tegelijkertijd 
gebruikt worden als goal, net of 
kaatsmuur. 
 
Doordat de basiselementen in 
verschillende omgevingen moeten 

passen is er ook een gebogen variant 
van het muurtje.

54



55





In dit hoofdstuk worden de 
ideeën verder uitgewerkt tot 
voorstellen voor volwaardige 
beweegruimtes. Uit de ideefase 
zijn drie basiselementen 
ontwikkeld die verschillende 
vormen van beweegstimulering in 
zich hebben in samenwerking met 
het landschap. In deze fase zijn de  

basiselementen uitgewerkt tot 
kant-en-klare beweegmodules die 
gecombineerd kunnen worden tot 
(mini) beweegruimtes. Er zijn drie 
verschillende voorbeeldruimtes 
ontworpen met verschillende 
afmetingen, budget en 
beweegactiviteiten.

4Conceptfase
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Vormgeving basiselementen
De vormgeving van de 
basiselementen zijn licht om de 
ruimte optisch niet te verkleinen. 
Gedeeltelijk is de materiaalkeuze 
hout: dit geeft de woonwijk warmte 
en door twee kleuren hout te 
gebruiken zit in de ondergrond ook 
beweging (zie bijlage 14). Het Zuid-
Amerikaans hardhout geeft warmte 
en past bij de Nijha producten. De 
vormtaal is beweeglijk: er zitten 
gebogen lijnen en convergerende 
vormen in de basiselementen. Door 
het toepassen van convergerende 
vormen in de hoogte wordt optisch 
de hoogte hoger zodat gebruikers 
uitgedaagd worden en er een 
leesbaar en sturende vorm aanwezig 
is. De modulen zijn hierdoor sneller 
leesbaar waardoor de modulen 
sneller aanzetten tot bewegen. De 
maten van de basiselementen zijn te 
vinden in bijlage 14 en 15.

Combi Landscape
Het combinatie landschap brengt 
verschillende beweegactiviteiten 
samen. 

Runner End 
De boog wordt gezien als een finish 
waar de gebruiker door poorten (lint) 
rent. De boog functioneert ook als 
podium waar mensen kunnen zitten. 

Runner Start 
De boog wordt op deze manier 
vooral gebruikt als een start van een 
hardlooproute. De boog functioneert 
ook als een soort ontmoetingspunt 
waar wijkbewoners met elkaar 
kunnen afspreken.

Jumping Element 
De boog functioneert als een 
element om wandelaars uit te dagen.

Tennis Field 
Het muurtje functioneert als een net 

waar overheen geslagen kan worden 
en draagt een markering waardoor 
gebruikers alleen naar de ruimte 
kunnen komen.

Park Entrance 
De boog functioneert als een warm 
welkom.

Play Fitness
Het hoogte element functioneert als 
een veilige beweegnis.

Crossing Wall 
Het muurtje functioneert als object 
om overheen te rennen en vanaf te 
springen.

Mini Arena
De mini arena biedt gelegenheid 
voor verschillende uitdagende 
balspellen en daagt uit op niveau 
doordat vanaf verschillende hoogtes 
en hoeken gegooid kan worden. 
De gebruikers kunnen vanuit 
verschillende perspectieven in het 
mikpunt gooien.

Multi Ball Field
Het muurtje functioneert als 
kaatswand, doel en zitmeubilair.

Climb Crossing
De hoogte elementen creeëren 
een spannende kruising waarbij 
doelgroepen worden uitgedaagd 
op niveau om op te klimmen. De 
puntenhanden geven nog meer 
uitdaging en geven een wedstrijd 
element. Ook kan de gebruiker 
kiezen om tussen de hoogte 
elementen door te lopen of over het 
hoogte element heen te lopen.

 Shooting Wall
Het muurtje wordt ingevuld als doel 
waarbij de ondergrond de gebruiker 
uitdaagt om op verschillende 
manieren in het doel te schieten. De 
gebruiker kan alleen naar de ruimte 

toe komen en gebruikers kunnen 
samen een wedstrijd spelen.
 
Outdoor Exercising
Dit is een beweegmat waarbij de 
Information Element (dat wordt 
hieronder verder uitgelegd)
wordt gecombineerd met een 
oefeningenmat. De markering helpt 
de gebruiker met oefeningen: het 
geeft aan waar handen, voeten en 
knieën komen te staan. 

Bike Parcour 
De ondergrond daagt fietsers uit tot 
een fietsspel.

Central Heart 
Het muurtje functioneert als een 
ontmoetingspunt  waar naar andere 
beweegactiviteiten gekeken 
kan worden. De ondergrond 
zet op verschillende manieren 
aan tot bewegen. Het bevat 
bewegwijzering (op deze manier 
maakt bewegwijzering de ruimte 
niet onnodig vol). Buiten het muurtje 
om ligt een zachte zitrand met 
beweegiconen waardoor gebruikers 
naar beweegactiviteiten kunnen 
kijken en beweegoefeningen krijgen 
aangereikt.

Information Element 
Deze paal bestaat uit drie ringen 
die gedraaid kunnen worden. 
Op elke ring kunnen ander soort 
oefeningen worden weergeven en 
ouderen  kunnen spelenderwijs 
beweegoefeningen doen.  

Physical Card Game
Het hoogte element functioneert als 
een veilige beweegnis waar uitzicht 
wordt verkregen over het spel. 

Bingo Space 
Het muurtje functioneert als 
begrenzing en als zitrand.

In deze paragraaf wordt de vormgeving van de basiselementen uitgelegd en de 
beweegmodules worden toegelicht (zie figuur 4.1a en 4.1b).

4.1  Beweegmodules
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Figuur 4.1a: Hoogte element

Figuur 4.1b: Boog

Figuur 4.1c: Muurtje

Figuur 4.1d: Oefeningen paal

Figuur 4.1a: Deel 1 van de verschillende beweegmodules.
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Figuur 4.1b: Vervolg van de verschillende beweegmodules.
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Beweegruimte 1: kleine vierkante 
ruimte
In figuur 4.2a is een voorbeeld 
van een vierkante beweegruimte 
te vinden van 12 x 12 meter. Er 
kunnen balspellen gedaan worden 
en er kunnen outdoor fitness 
oefeningen gedaan worden. Ook 
worden fietsers uitgedaagd om 
naar boven te fietsen. Het muurtje 
dient als zitrand om te kijken naar 
de balsportactiviteiten, als doel en 
als begrenzing om de bal dichtbij te 

houden.

Beweegruimte 2: langgerekte 
beweegruimte
In figuur 4.2b is een voorbeeldruimte 
te vinden van een langgerekte 
beweegruimte waarin hardloop en 
yogha oefeningen gedaan kunnen 
worden bij het Information Element. 
Er kunnen sprintjes getrokken 
worden en hardlopers kunnen hier 
hun route eindigen.

Beweegruimte 3: grote 
beweegruimte n.a.l. geschetste 
locatie
In figuur 4.3c is een mogelijke 
invulling van de geschetste locatie 
van 60 x 20 meter terug te vinden. 
Deze ruimte is een voorbeeld van 
een beweegruimte waarbij meer 
budget beschikbaar is en er is een 
combinatie gemaakt met bestaande 
Nijha producten: de Fit4all-lijn, 
de FIT+ lijn en het speelhuisje 
Chameleon. 

In deze paragraaf zijn drie voorbeeld beweegruimtes gepresenteerd die tot stand zijn gekomen 
met hulpmiddelen uit de ontwikkelfase en naar aanleiding van resultaten uit de ideefase. De 
ontwerp-richtlijnen van de ideefase komen in alle voorbeelden terug. 

4.2  Voorbeeld ruimtes

Figuur 4.2a: Vierkante beweegruimte van 12 x 12 meter
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Figuur 4.2b: Langgerekte beweegruimte 8 x 25 meter
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Figuur 4.2c: Invulling geschetste locatie van 20 x 60 meter. De hele ruimte ligt iets verlaagd.

Activiteitenveld/ beweegveld en mini-arena liggen verspreid. De mini-arena ligt verdiept.

De beweegactiviteiten van moeder en kind liggen bij elkaar en hebben zicht op elkaar. Het hart van de beweegruimte ligt centraal 
en verhoogd.
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Na drie maanden is er een 
eindresultaat verkregen voor het 
invullen van een beweegruimte 
voor Nijha in de openbare 
ruimte. Daarbij is gekeken hoe 
jong & oud samen gestimuleerd 
worden om te bewegen. De 
brede opdracht resulteert 
in een aantal conclusies en 
aanbevelingen. De conclusie is 

opgesteld naar aanleiding van 
het doorlopen proces: hoe kan nu 
een goede beweegruimte worden 
ontworpen, geschikt voor jong & 
oud in een woonwijk? 
 
De aanbevelingen bevatten 
aspecten die naar voren zijn 
gekomen tijdens presentaties en 
voortgangsgesprekken.

5Conclusies & 
aanbevelingen
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In drie maanden tijd is er hard gewerkt voor het bedrijf Nijha aan een mogelijke invulling van 
openbare ruimtes. Met deze bachelor opdracht is voor Nijha inzicht verkregen in het ontwerpen 
van beweegruimtes die geschikt zijn voor jong en oud in een woonwijk. De conclusie van het 
proces is samengevat in een stappenplan met verschillende hulpmiddelen en richtlijnen voor het 
ontwerpen van een beweegruimte. Ook zijn er beweegmodules ontworpen waarmee ruimtes 
kunnen worden ingericht. Met de richtlijnen en beweegmodules zijn drie voorbeeldruimtes 
ontworpen. Tenslotte zijn er nog aanbevelingen waarmee het bedrijf Nijha verder zou kunnen.

5.1  aanbevelingen

Ontwerpen van een beweegruimte 
vor jong & oud in een woonwijk
1 Analyse omgeving & context
Stap één is het in kaart brengen van 
de omgeving. Hieruit komt naar 
voren welke doelgroepen er zijn, 
wat de afmeting van de omgeving is 
en wat het budget is. Daarna wordt 
er bepaald welke beweegvormen 
er in de ruimte voorkomen. Dit 
wordt gedaan door te kijken naar 
welke beweegmogelijkheden 
er geëist worden vanuit de 
omgeving of door te kijken welke 
beweegmogelijkheden er passen bij 
de gebruikers. De drie geschetste 
categorieën van beweegvormen 
zijn: functioneel bewegen, intensief 
bewegen en recreatief bewegen 
en bepalen de sfeer en verdere 
inrichting van de ruimte.

Ouderen
Ouderen bewegen graag op 
recreatieve manier. Voor deze 
doelgroep is het belangrijk 
om rekening te houden met 
een belangrijke basisbehoefte 
voor het tot stand komen van 
beweeggedrag: veiligheid. Het 
stimuleren van bewegen kan voor 
deze doelgroep als volgt gedaan 
worden: beweegmogelijkheden 
aanbieden als middel voor spel, in 
een nette groene omgeving of om 
onder de mensen te zijn. Ook kan 
het bewegen ingezet worden om 
deze mensen een doel in het leven 
te geven. Voor hen is het belangrijk 
dat zij het gevoel hebben dat ze 
de beweegactiviteit aankunnen; 
herkenning is voor hen een belangrijk 
doel.

Jongeren
Deze doelgroep beweegt graag 
met vrienden, omdat vrienden 
dezelfde beweegdoelen hebben en 
gelijke interesses: het kwijtraken van 
energie en agressie. Deze doelgroep 
beweegt op een meer intensieve 
manier. Uitdaging en spanning in 
het bewegen is belangrijk voor deze 
doelgroep. Ook zijn jongeren nog 
jong en leergierig; de omgeving 
moet voor hun voldoende mysterieus 
zijn.

Volwassenen
Volwassenen zijn zich bewust van het 
belang van bewegen, maar bewegen 
vaak te weinig door tijdgebrek. 
Beweging kan gestimuleerd worden 
door het bewegen efficiënt aan te 
bieden; bewegen wordt ingezet 
om sociale netwerken bij te houden 
of om tijd door te brengen met 
kinderen. 

2 Grove indeling met behulp van de 
toolbox en de overzichtstekening
Met behulp van een 
activiteitenoverzicht voor de ruimte, 
de toolbox en de overzichtstekening 
voor een aantrekkelijk landschap 
kunnen beweegactiviteiten worden 
geselecteerd met bijpassende 
beweeglijnen, begrenzingen en 
opties voor de indeling van de 
ruimte.

3 Verfijnde indeling met behulp 
van de ontwerprichtlijnen en de 
beweegmodulen
Met de ontwerprichtlijnen en de 
beweegmodules kan de ruimte 
verder worden ingericht en ingevuld.  
 

De volgende ontwerprichtlijnen zijn 
tot stand gekomen: 

- Een thuisgevoel in de 
beweegruimte is belangrijk. Het 
functioneel bewegen kan dit 
stimuleren. Functionele paden door 
de beweegruimte kunnen zorgen 
voor levendigheid, herkenning en 
gewoonte & bewustwording van 
bewegen.

- Het organiseren van activiteiten 
in de beweegruimte is belangrijk 
voor de aanwezigheid van 
mensen, ontmoeten en ‘vrijwillige’ 
verplichtingen.

- Sympathie tussen de verschillende 
gebruikers is een belangrijk aspect. 
Door verschillende beweegdoelen 
en interesses kunnen gebruikers vaak 
niet op dezelfde manier bewegen. 
Om botsing tussen de verschillende 
gebruikers te vermijden is het 
van belang dat ze elkaar kennen 
of herkennen waardoor meer 
inlevingsvermogen wordt bereikt. 
Het zien van elkaar in de ruimte is 
daarom belangrijk.

- De beweegruimte moet een 
goede mix vormen tussen 
verschillende beweegvormen. De 
beweegactiviteiten van tieners 
mogen bijvoorbeeld niet allemaal bij 
elkaar plaatsvinden.

- De beweegruimte kan opgedeeld 
worden in lagen waarbij verhoging 
gebruikt wordt voor het bevorderen 
van een veiligheidsgevoel voor 
ouderen en het aanbieden van 
uitdagende beweegactiviteiten 

       Conclusies & 
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(voorbeelden hiervan zijn klimmen 
of skateboarden). De tieners kunnen 
verlaagd bewegen waardoor 
ouderen letterlijk op hen neerkijken 
en zich daardoor veiliger voelen. 
Door de hele beweegruimte verlaagd 
te leggen worden voorbijgangers de 
beweegruimte ingetrokken.

De beweegmodules zettten elk op 
een eigen manier aan tot bewegen 
en vullen het beweeglandschap aan. 
Ook is in veel beweegmodules een 
wijkfunctie te vinden die direct of 
indirect voor interactie zorgt. 
 
4 Beweegruimte beoordelen
De ontworpen beweegruimte 
kan vervolgens weer naast de 
overzichtstekening voor een 
aantrekkelijk landschap worden 
gelegd om te beoordelen of de 
beweegruimte voldoende voldoet 
aan een aantrekkelijke beweegruimte 
voor jong & oud. Daarnaast kan nog 
een keer gekeken worden naar de 
beweegdoelen van de gebruikers om 
te beoordelen of de beweegruimte 
de gebruikers ook daadwerkelijk 
stimuleert om te gaan bewegen en 
om naar de beweegruimte toe te 
komen.
 
Voorbeeldruimtes 
De uitgewerkte voorbeeldruimtes 
hebben voor elke doelgroep wat te 
bieden. Ook is het van toegevoegde 
waarde voor de verhoudingen tussen 
wijkbewoners: de ruimtes nodigen 
uit tot meekijken. Gebruikers kunnen 
voor dat doel naar de ruimte komen 
en de beweegruimtes bieden 
mogelijkheid tot gespreksstof en 
bevorderen interactie. Dit maakt het 
voor gemeenten interessant om in te 
investeren. 

Aanbevelingen 
De beweegmodules zijn in 
conceptuele status en zijn niet 
volledig uitgewerkt. Het geeft Nijha 
denk- en richtlijnen voor het invullen 
van een toekomstige beweegruimte. 
Bepaalde productideeën kunnen als 
basis worden gebruikt om verder uit 
te werken. 

Met de wet- en regelgeving is 
weinig rekening gehouden om de 
ideefase niet te verstoren. Hierdoor 
voldoen de beweegmodules en 

beweegruimtes misschien niet 
helemaal aan belangrijke eisen zoals 
bijvoorbeeld veiligheid. Dit zou bij 
verdere ontwikkeling nader bekeken 
moet worden.

De voorbeeldruimtes kunnen 
getoond worden aan bijvoorbeeld 
gemeenten om ze zo mee te nemen 
in een vernieuwende invulling van 
de openbare ruimte. Landschap, 
voorzieningen, beweegvormen en 
toestellen worden hierbij dus als een 
geheel bekeken.

Verder zijn niet alle elementen in de 
openbare ruimte meegenomen (denk 
bijvoorbeeld aan prullenbakken 
en verlichting), terwijl deze wel van 
invloed zijn op een aantrekkelijke 
beweegomgeving. Nijha zal 
moeten kijken in hoeverre en hoe 
ze hier rekening mee houden bij het 
inrichten van een beweegruimte.

Er komt niet veel technologie terug 
in de ingerichte voorbeeld ruimtes, 
omdat de tijd ontbrak om die keuze 
verder te ontwikkelen. Daarnaast is 
er ook veel gekeken naar recreatief 
bewegen en daar paste technologie 
minder goed bij.  
Aspecten van technologie die 
beweging stimuleren zijn wel 
meegenomen in de ideefase, 
want technologie is een handig 
hulpmiddel om producten 
multifunctioneel te maken en 
veel informatie (in de vorm van 
oefeningen bijvoorbeeld) aan te 
bieden. Ook zullen de ouderen over 
15 jaar heel anders tegen smart 
producten aankijken dan nu. Een 
beweegruimte over 15 jaar zal er 
waarschijnlijk anders uitzien, maar 
het is lastig te bepalen hoe anders. 
Om beweegruimtes verder in de 
toekomst in te richten zal Nijha 
kunnen onderzoeken in hoeverre zij 
bezig willen met het ontwikkelen en 
verkopen van ‘smart’ producten.

De vraag is in hoeverre de rust voor 
het recreatief bewegen nog is terug 
te vinden in de grote beweegruimte 
van 20 x 60 meter. Doordat een niet 
bestaande ruimte is geschetst, is 
hier geen duidelijk antwoord op te 
geven. Door ouderen verhoogd te 
laten bewegen kunnen ze ook het 
gevoel krijgen dat ze meer opvallen.  

De vraag is in hoeverre dat gevoel de 
gebruikers zal beïnvloeden.  
Deze kritieken naar aanleiding van 
een presentatie zouden onderzocht 
kunnen worden door het creëren van 
test-beweegruimtes.
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5.2  Zelfreflectie
Ik heb een leerzame periode en 
over het algemeen een hele leuke 
opdracht gehad bij Nijha BV. Zij 
gaven mij veel ruimte voor het 
toepassen van mijn ontwerp kennis 
in de praktijk en er was goede 
begeleiding aanwezig. Ik heb 
samen met collega’s verschillende 
beweegruimtes bezocht waardoor 
je meteen ziet hoe elke werknemer 
met een ander oog naar het begrip 
‘beweegruimte’ kijkt. 
 
Verder ben ik trots op het resultaat 
en heb ik heel wat inzichten en 
resultaten gegeven voor verdere 
ontwikkeling van beweegruimtes 
voor Nijha.

Globaal is er redelijk goed aan de 
planning gehouden en bij deze 
opdracht kwam ook heel erg het 
belang van een planning naar voren. 
Doordat de opracht zo breed was, 
kon er eindeloos veel literatuur 
gevonden worden, en er konden 
veel ideeën worden bedacht. Door 
een planning ga je toch (snel) 
vooruit met je proces en word je 
gedwongen om slim en efficiënt met 
de beperkte tijd om te gaan. Ook 
wordt je gedwongen om snel keuzes 
te maken. 
 
Ik heb geleerd dat ontwerpen lang 
niet altijd zo overzichtelijk kan en 
hoeft om een goed ontwerpproces 
te kunnen doorlopen. Verder heb ik 
ondervonden dat het ook ontzettend 
belangrijk is om afstand te nemen 
van je werk en dat ik dit op sommige 
momenten te weinig heb gedaan. 

Iets wat wel bekend was maar op 
de werkvloer heel duidelijk naar 
voren kwam is het brede begrip 
communicatie. Bij het enthousiast 
maken van ander mensen voor je 
eigen ontwerp is het belangrijk dat je 
ze mee neemt in je verhaal. Vanwege 
de brede en complexe opdracht, 

en vanwegen mijn presentatie skills 
ging dit de ene keer beter dan de 
andere keer. De vele tekeningen en 
schetsen waren een sterk middel. Het 
overtuigend presenteren kon beter. 
Ook is overleg belangrijk om 
niet vast te komen zitten in een 
tunnelvisie. Ontwerpen kun je echt 
niet alleen doen. Het gevaar bij 
input van veel mensen is dat het 
ontwerpproces daardoor heel erg 
kan worden vertraagd. De kunst was 
en is om hier een goede weg in te 
vinden. 
 
De brede opdracht was voor mij 
in het begin geen probleem, maar 
naarmate het einde naderde gaf mij 
dit soms net teveel onzekerheid. 
Aan de andere kant heb ik hier heel 
veel van geleerd en zou ik het niet 
hebben willen missen.
 
Door de opdracht heb ik tenslotte 
nog meer duidelijkheid gekregen 
over mijn masterrichting. Ik wil styling 
& design doen met veel gebruikers 
gerichte vakken waarbij ik nog 
meer kan leren over psychologische 
aspecten dat het ontwerpen met zich 
mee brengt!
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Bijlage 1: collage van Nijha producten en product elementen
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Bijlage 2: inspiratiecollage met beweeglijke elementen
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Moeder Esther met haar kinderen Jop (5 jaar) en Noa (7 jaar)
Moeder Esther werkt vijf dagen in de week, maandag, dinsdag en donderdag 
van negen tot drie, als journalist bij het tijdschrift Exo. Woensdag werkt ze van 
negen tot twaalf en is ze ’s middags vrij om er voor haar kinderen te kunnen 
zijn. Vrijdag werkt ze van acht tot vijf en dan zijn de kinderen bij de vader. Het 
bedrijf Exo is dichtbij en het is voor Esther tien minuten fietsen om op haar werk 
te komen. Soms spreekt ze vrijdagavond af om met vriendinnen wat te drinken 
en in het weekend is ze vaak druk met huishoudelijke taken, ze heeft om het 
weekend de kinderen. Wanneer ze de kinderen niet heeft, kijkt ze zondag graag 
televisie of leest ze receptenboeken, ze houdt van koken. Één keer in de maand 
gaat ze op zondag naar de fitness.
Maandag, dinsdag en donderdag zien er vaak hetzelfde uit: Ze stopt om drie 
uur met werken en haalt de kinderen van school. Als het mooi weer is, stuurt ze 
de kinderen regelmatig een half uurtje naar buiten om buiten te spelen. De ene 
keer gaat ze erbij zitten en soms gaat ze in de woonkamer bezig om af en toe 
door het keukenraam naar buiten te kunnen kijken.
Moeder Esther zou graag wat meer tijd willen om te ontspannen en te sporten/ 
bewegen. Ook zou ze wel wat meer contacten om zich heen willen hebben.

 
Oma Els
Oma Els is 76 jaar, goed ter been en heeft twee jaar geleden haar man verloren. 
Ze woont in een appartement in een bejaardencomplex op twee hoog en 
ze heeft niet veel contact met haar buren. Ze heeft weinig familie dichtbij 
wonen en ze mist vaak haar kleinkinderen. Ze helpt een keer in de week bij de 
bejaardenvereniging om koffie in te schenken bij de bejaardenbingo. Een keer 
in de twee weken doet zij zelf ook mee met de bingo. Het gaat haar niet om het 
winnen, maar ze vindt het vooral fijn om onder haar leeftijdsgenoten te zijn en 
om daar wat mee te praten en te lachen. Een keer in de maand spreekt ze wel 
eens af om met een van deze mensen, Thea,  een kopje koffie te drinken. Thea 
woont ook bij haar in het gebouw. Els mist haar man nog elke dag, haar maatje 
met wie zij alles deed, en ze voelt zich eenzaam als ze een paar dagen geen 
gesprek met iemand heeft gehad. Ze heeft geen band met de kinderen die vaak 
buiten in de openbare ruimte spelen, maar ze vindt het eigenlijk wel leuk om af 
en toe hun spel te volgen.
 
Tiener Tim
Tim is vijftien jaar en zit in de derde klas van de HAVO. Hij speelt vaak met 
vrienden op de Playstation, op de mobiel of ze facebooken samen.’s Avonds 
na het eten verveelt hij zich vaak en wil hij wel even weg bij zijn ouders en naar 
buiten. Hij vindt zijn ouders soms zo zeuren en dat kan hem erg boos maken. 
Hij zoekt dan wat andere leeftijdsgenoten in de buurt op die hij ook wel kent 
via school en soms voetballen ze samen op het grasveldje bij hem voor en 
bedenken wat anders wanneer het saai begint te worden. Tim gaat dan weer 
met zijn vriend naar binnen om te gamen en om te computeren. 

Bijlage 3: Persona’s van verschillende doelgroepen
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Bijlage 4: beweeglocatie Bellamyplein, Rotterdam
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Bijlage 5: beweeglocatie Zuiderpark, Rotterdam
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Bijlage 5: beweeglocatie Zuiderpark, Rotterdam
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Bijlage 6: beweeglocatie Leidsche Rijn, Utrecht
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Bijlage 6: beweeglocatie Leidsche Rijn, Utrecht Bijlage 7: beweeglocatie Park De Hoge Weide, Utrecht
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beweeglocatie grasveld met natuur en speeltuintje, Utrecht
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beweeglocatie dakpark en buurttuin, Rotterdambeweeglocatie grasveld met natuur en speeltuintje, Utrecht
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Voorbeelden
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Bijlage 8: Toolbox: ingrediënten voor inrichting beweegruimte voor jong & oudVoorbeelden
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Bijlage 8: Toolbox: ingrediënten voor inrichting beweegruimte voor jong & oud
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Bijlage 8: Toolbox: ingrediënten voor inrichting beweegruimte voor jong & oud Bijlage 8: Toolbox: ingrediënten voor inrichting beweegruimte voor jong & oud
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Bijlage 8: Toolbox: ingrediënten voor inrichting beweegruimte voor jong & oud
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Programmering voor geschetste locatie

Bijlage 8: Toolbox: ingrediënten voor inrichting beweegruimte voor jong & oud Bijlage 8: Toolbox: ingrediënten voor inrichting beweegruimte voor jong & oud
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Bijlage 9: Ideeën scenario 1: beweegtuin, ouderen recreatief bewegen
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Bijlage 9: Ideeën scenario 1: beweegtuin, ondergronden
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Bijlage 9: Ideeën scenario 1: beweegtuin, landschappelijke elementen



95

Bijlage 9: Ideeën scenario 1: beweegtuin, landschappelijke elementen
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Bijlage 9: Ideeën scenario 1: beweegtuin, moeders recreatief bewegen



97

Bijlage 9: Ideeën scenario 1: beweegtuin, moeders recreatief bewegen Bijlage 9: Ideeën scenario 1: beweegtuin, interactie tussen de doelgroepen
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Bijlage 10: Ideeën scenario 2: slimme beweegruimte, interactie tussen doelgroepen
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Bijlage 10: Ideeën scenario 2: slimme beweegruimte, ouderen
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Bijlage 10: Ideeën scenario 2: slimme beweegruimte, moeders
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Bijlage 10: Ideeën scenario 2: slimme beweegruimte, tieners
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Bijlage 11: Ideeën scenario 3: samen sporten, moeders
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Bijlage 11: Ideeën scenario 3: samen sporten, ouderen
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Bijlage 11: Ideeën scenario 3: samen sporten, tieners
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Bijlage 11: Ideeën scenario 3: samen sporten, tieners
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Bijlage 12: Ideeën geschetste ruimte, multifunctionaliteit
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Bijlage 12: Ideeën geschetste ruimte, multifunctionaliteit
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Bijlage 12: Ideeën geschetste ruimte, multifunctionaliteit
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Bijlage 12: Ideeën geschetste ruimte, multifunctionaliteit
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Bijlage 13: Samenvatting functies ontwikkeling beweegmodules



111

Bijlage 14: Maatrichtlijnen basiselementen
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Bijlage 15: Bron maatrichtlijnen basis elementen
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