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Bijlage 1.  Producten van de opdrachtgever
In deze bijlage is een selectie van producten te vinden die ontworpen zijn door de opdrachtgever. 
Zoals in het hoofdverslag is geconcludeerd spreken deze producten niet van een eenduidige stijl, 
maar zijn zij ontworpen aan de hand van de wensen van de doelgroep en de omgeving. 

De producten bestaan voornamelijk uit hout en RVS, waarbij de keuze van het materiaal wordt 
bepaald door de sfeer van de omgeving. Zo zal een product in een natuurlijke, bebosde omgeving 
voornamelijk uit hout bestaan (waar mogelijk) en is er voor een omgeving met zand en water ge-
kozen voor een koudere uitstraling door gebruik van RVS. Het RVS heeft als bijkomstigheid dat het 
minder vatbaar is door schade of vervorming door continue blootstelling aan water.
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Bijlage 2.  Marktanalyse

Als gekeken wordt naar spelen in een rolstoel en de voorzieningen hiervoor wordt snel duidelijk dat 
het minder nut heeft om deze groep mensen op een gebruikelijke wijze naar leeftijd onder te ver-
delen. Het beperkte aantal speeltoestellen is afgestemd op rolstoelen van verschillende afmetingen 
(zoals kinderrolstoelen) omdat het onlogisch en ondoenlijk is om voor elke soort rolstoel een eigen 
speeltoestel te plaatsen. Omdat de vaardigheden van personen met gelijke leeftijd enorm kunnen 
verschillen zou een onderverdeling naar leeftijd weinig zeggen over de capaciteiten van de groep. 

Een nuttigere onderverdeling is of de rolstoelgebruiker begeleid wordt tijdens het spelen of niet. 
Deze verdeling zegt veel over de capaciteiten van de gebruiker en geeft de ontwerper veel duide-
lijkere richtlijnen. 

Een ander punt is of de speeltoestellen duidelijk maken aan mensen wie de beoogde doelgroep is, 
en wie niet. Een speeltoestel voor rolstoelgebruikers zal alleen gebruikt worden door de doelgroep 
als zij het als zodanig herkennen. 

In de bijlagen zitten meerdere (deel-)marktanalysen. Zij hebben een gezamenlijke bronvermelding achter de laatste analyse.

De afbeelding links, figuur 1, 
is een goed voorbeeld van een 
speelvoorziening met een duide-
lijke uitstraling van een ‘spe-
ciale voorziening’. Onderstaande 
afbeeldig, figuur 2, is een goed 
voorbeeld van een speelvoorzie-
ning die inclusief is, zijn inclusi-
viteit visueel uistraalt, maar niet 
duidelijk ‘een voorziening voor 
iemand met een beperking’ is.

Figuur 1

Figuur 2
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Deze speeltoestellen zijn allen gebaseerd op draai-
bewegingen. De voordelen hiervan zijn dat in veel 
gevallen de rolstoelgebruiker in zijn rolstoel kan 
blijven zitten en samen kan spelen met andere 
kinderen, dus in deze zin is hier sprake van inclu-
sive design. De toestellen zijn echter in sommige 
gevallen niet zelfstandig te betreden, en bij ge-
bruik is altijd een persoon zonder rolstoel nodig 
om het toestel in beweging te brengen. Dit bete-
kend dat het toestel niet of amper zelfstandig te 
gebruiken is, wat spreekt van een mindere mate 
van inclusivity.

Figuur 3

Figuur 5

Figuur 4

Figuur 7Figuur 6
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Deze speeltoestellen draaien allen om 
schommelbewegingen. De toestellen kun-
nen in de meeste gevallen niet individueel 
worden betreden, en het in beweging komen 
kan meestal ook niet zelfstandig door de 
rolstoelgebruiker gedaan worden.
Er is een afweging waar te nemen: hoe 
zelfstandiger de activiteit is uit te voeren, 
hoe duidelijker het imago van een ‘speciale 
voorziening’

Figuur 8

Figuur 9

Figuur 1

Figuur 10

Figuur 11

Figuur 12

Figuur 13
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Deze speeltoestellen zijn 
individueel en zelfstandig 
benaderbaar en bruikbaar, en 
laten tevens ruimte vrij voor 
samen spel met anderen. Dit 
betekent dat deze toestellen 
zeer inclusive zijn.

Figuur 14

Figuur 15

Figuur 16

Figuur 17

Figuur 2Figuur 18
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Ook deze toestellen zijn individueel en zelfstandig te 
gebruiken (behalve dat bij de speltafel een medespeler 
nodig is). De speeltoestellen kunnen ook gezamenlijk 
gebruikt worden en zijn naar alle waarschijnlijkheid ont-
worpen met inclusiviteit als doel. Dit doel is te herken-
nen aan de activiteiten en handelingen die de gebruiker 
uit dient te voeren; al deze handelingen zijn comfortabel 
uit te voeren vanuit een rolstoel.

Figuur 25

Figuur 24

Figuur 23

Boven: Figuur 21 Onder: Figuur 22

Boven: Figuur 19 Onder: Figuur 20
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Deze speeltoestellen hebben als basis mu-
ziekinstrumenten, hun speelwaarden zijn dus 
afhankelijk van het gehoor van de gebruiker. 
De instrumenten zijn gelijkwaardig te bespe-
len door rolstoelgebruikers en mensen zonder 
rolstoel (met uitsluiting van figuur 31). Aan-
dachtpunten van zulk soort speeltoestellen 
zijn de bereikbaarheid (bijvoorbeeld zand is 
slecht berijdbaar door rolstoelen) en de hoog-
te van de speeltoestellen.

Boven: Figuur 26 Onder: Figuur 27

Figuur 28

Boven: Figuur 30 Onder: Figuur 31

Onder: Figuur 29
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Deze speeltoestellen zijn 
ook gebaseerd op muzikale 
recreatie. De speeltoestellen 
zijn gelijkwaardig benader- 
en bespeelbaar door mensen 
met en zonder rolstoel, al 
kan de locatie (gras) weer 
een kritiek punt zijn voor 
rolstoelgebruikers.

Figuur 32
Figuur 33

Figuur 34

Figuur 35 Figuur 36
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Dit speeltoestel, de ‘Sona’, is special ontworpen om zo 
veel mogelijk mensen, vooral minder mobiele ouderen, 
uit te nodigen en te activeren door middel van muzi-
kale spellen. Het toestel heeft interne elektronica met 
luidsprekers die de gebruikers opdrachten geeft met 
betrekking op beweging (dansen), getallen (rekenen) 
en sociale interactie.

Figuur 37

Figuur 38

Figuur 28 toont een product wat is ont-
wikkeld door studenten van de univer-
siteit van Buenos Aires voor een project 
wat ook rolstoelgebruikers en mensen 
zonder loopbeperking samen laat spe-
len. Het is een variatie op een wipwap.
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Bijlage 3.  Inspiratie: balanceerspellen

Het tweede concept uit het hoofdverslag beschrijft een spel achter een doorzichtige plaat. De 
gebruiker laat het speelveld kantelen door zijn lichaamszwaartepunt te verplaatsen. De kanteling 
dient als ‘besturing’ van het spel. Verschillende spelprincipes zijn toepasbaar met een dergelijke 
manier van spelen. Om een beeld te krijgen van de markt en om inspiratie op te doen is een analyse 
gemaakt.

In de bijlagen zitten meerdere (deel-)marktanalysen. Zij hebben een gezamenlijke bronvermelding achter de laatste analyse.

Op deze en de volgende pagina worden 
voorbeelden gegeven van spelen die door 
kanteling bestuurd moeten worden. Vaak 
gaan deze spellen om een balletje wat 
over een spoor geleidt moet worden.

Figuur 39

Figuur 40

Figuur 41
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Figuur 43

Figuur 42

Figuur 45Figuur 44

Figuur 46
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De afbeeldingen op deze pagina tonen spel-
len waarbij de gebruiker een voorwerp zoals 
een bal een parcours af moet laten leggen. 
Opstoppingen, kettingreacties en segmenta-
le vooruitgang spelen allemaal een rol.

Figuur 47 Figuur 48

Figuur 49
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De spellen op deze pagina zijn ontworpen voor 
kleine kinderen. kinderen moeten de losse hou-
ten schijfjes en kralen een van tevoren bepaald 
pad af laten leggen.

Figuur 51

Figuur 53

Figuur 52

Figuur 50
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Deze pagina toont puzzels waarbij de 
gebruiker stap voor stap een oplossing 
moet bedenken. Dit kan door vooruit-
denken maar ook door het proberen 
van dingen en het bekijken van het 
gevolg.

Figuur 55

Figuur 57
Figuur 56

Figuur 54
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Bijlage 4.  Inspiratie: Hindernisbaan

Het idee wat uitgewerkt is tot het eindontwerp is de serie van spelaanleidingen die samen een “hin-
dernisbaan“ vormen. Er is een analyse gedaan nar de mogelijkheden om inspiratie op te doen. Deze 
afbeeldingen zijn in eerste instantie gericht op rolstoelgebruikers omdat hun vaardigheden minder 
vanzelfsprekend en voorspelbaar (kunnen) zijn.

In de bijlagen zitten meerdere (deel-)marktanalysen. Zij hebben een gezamenlijke bronvermelding achter de laatste analyse.

Figuur 63Figuur 62

Figuur 61
Figuur 60

Figuur 59

Figuur 58
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Figuur 71

Figuur 70

Figuur 69

Figuur 68

Figuur 67

Figuur 66

Figuur 65
Figuur 64
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Bijlage 5.  Ideegeneratie

In dit project zijn veel ideeschetsen gemaakt die mogelijke oplossingen voor de doelstelling geven. 
Tijdens de analyse is begonnen met alle opkomende ideeën uit te schetsen. De hoofdstukken 
Ideerichtingen en Concepten uit het hoofdverslag geven de ideeën weer die dicht bij de gekozen 
concepten en het eindontwerp liggen. In deze bijlagen zal een aanvulling van ideeën worden ge-
toond die minder relevantie met het eindproduct hebben. Enkele ideeën zijn duidelijk ongeschikt of 
ronduit gevaarlijk. Tijdens de ideegeneratie is hier minder rekening mee gehouden om de ideeën zo 
veelzijdig mogelijk te houden voordat een keuze wordt gemaakt uit levensvatbare ideeën

Meerdere ideeën laten kinderen van een glijbaan af glijden. Bij gebruik van 
bovenstaand idee moeten rolstoelgebruikers boven uit hun rolstoel klimmen 
en hun rolstoel van een aparte ‘glijbaan’ naar beneden laten rollen. Onder-
aan de glijbaan kunnen zij weer in hun rolstoel klimmen.

Onderstaande ideeën hebben beiden geen trap maar een geleidelijke helling 
waar kinderen op hun buik omhoog kunnen klimmen.
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Dit toestel bestaat uit een berg waar 
rolstoelgebruikers op kunnen rijden. 

Kinden zonder rolstoel hebben 
een ‘speelgrot’ met een tunnel.

Het toestel links bestaat uit een plaat 
met een koepelvormig klimnet waar 
     kinderen in kunnen klimmen. De 
     plaat en het net zouden kunnen 
draaien, of als alternatief kunnen kan-
telen en wiebelen.

Onderstaand toestel bestaat uit een tunnel met een 
draaibare kern. Gebruikers lopen door de tunnel en laten 
door het verplaatsen van hun gewicht de tunnel draaien. 
   Het grondvlak blijft waterpas; de tunnel draait als het 
      ware om de gebruiker heen.

Een variatie op bovenstaand idee is 
een draaiende spiraal waar kinderen 
overheen kunnen lopen of rollen. Als 
zij zich naar voren bewegen zal de 
spiraal kantelen. Zo blijven ze rechtop 
terwijl ze naar voren gaan.
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    In dit idee kunnen rolstoel-
      gebruikers voetballen. De bal moet in 
dit product licht genoeg zijn om verwon-
dingen te voorkomen en groot genoeg 
zijn om niet uit het frame te kunnen 
zodat hij niet gestolen kan worden.

De bal zou ook aan een kabel 
bevestigd kunnen zijn, als een 
variatie op bestaande speel-

toestellen.

Deze toestellen zijn variaties op de kabelbaan. Een 
kabelbaan zou twee zitjes kunnen bevatten waardoor 
kinderen met zn tween naar beneden kunnen gaan. Een 

alternatief is een kabelbaan waar een soort cabine 
aan hang, zodat rolstoelgebruikers hier ook 

mee naar beneden kunnen glijden.
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   Deze spelaanleidingen maken gebruik 
   van een stoeltje wat over een rails glijdt. 
   Kinderen trekken zichzelf met hun ar-
men omhoog en glijden daarna met een 
vaart naar beneden. De spelende kinderen 
zouden goed vastgemaakt moeten worden 
zodat zij niet van het stoeltje af vallen.

Het speeltoestel rechtsonder is een soort 
glijbaan gemaakt van vrij draaiende rollers. 

Kinderen kunnen op hun rug liggen en 
zichzelf omhoog trekken aan de 

bogen die boven de rollers zitten. 
Bovenaan is een platform 
waar zij kunnen zitten.

Dit idee bestaat uit haken 
 aan kabels. Rolstoelgebrui
  kers kunnen de haken aan 
   de rolstoel bevestigen en zo 
    met hun rolstoel schomellen.
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De ideerichting van muzikale instrumenten is 
ontstaan tijdens de analysefase. Veel ver-
schillende manieren om geluid of beweging op 
te wekken zijn op deze pagina naast elkaar 
  gezet. 
  Het idee links bestaat uit indrukbare vloer
  planken die bij indrukking fluiten, en han
  drailingen die bij spanning op trommels 
  slaan.

Bij dit idee wordt een luchtstroom opge-
wekt door een pedaal wat een luchtzak in-
drukt. De luchtstroom kan op een panfluit 
worden gericht om zo verschillende tonen 

voort te brengen.

Een wiebelend vlak ligt op 2 lichtzak-
ken die verbonden zijn met fluiten. 
Wanneer de gebruiker het vlak naar 
links of rechts kantelt hoort hij ver-
schillende noten.

Op vergelijkbare wijze als bij boven-
staand idee kunnen ook slagstokken 
tegen toetsen worden geslagen. In 
dit idee bepaalt de gebruiker door 

de hoogte van de handvatten welke 
tonen klinken.
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Dit idee, de ‘pendulofoon’, gebruikt 
een pendulum om verschillende toet-
sen te laten klinken. 
Door de afkaatsing van de pendulum 
op de toetsen zal elke keer een andere 
combinatie van noten klinken.

Een steeldrum bestaat uit een plaat metaal waar vormen 
met variërende afmetingen uit gesneden zijn. Bij het 
slaan op de vormen ontstaan geluiden. Dit idee bestaat 
uit een ronddraaiende steeldrum waarbij gebruikers een 
slaghout naar beneden drukken om de vormen te raken.

Een serie van pedalen met instelbare hoogte kunnen samen 
een melodie vormen. De verschillende hoogten bepalen welke 
toetsen worden aangeslagen.
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Bij het idee links bestuurt de gebruiker een balletje 
door het vlak waar het balletje op ligt te kantelen. 
Bovenstaande tekening geeft een plattegrond van 
een parcours wat door het balletje afgelegd moet 
worden. Dit idee was de aanleiding voor het even-
wichtsspelletjes concept.

   Een spel waarbij de gebruiker een 
  balletje achter een glasplaat moet laten bewegen 
 kan een dergelijk uiterlijk hebben. Een muur met een 
verhoging maakt voorbijgangers nieuwschierig naar wat er zich 
achter de plaat afspeelt en zal uitnodigend werken.
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De verhoging zoals bij voorgaand idee 
een platform is om het spel te kunnen 
zien kan ook op zichzelf een spelaanlei-
ding zijn. Het ervaren van kantelingen 
geeft rolstoelgebruikers een nieuwe 
ervaring waar zij vaardigheid in kunnen 
opbouwen.

  Een rubberen band over een holte ge-
 spannen kan rolstoelgebruikers zo’n activiteit 
aanbieden. Wanneer zij over de band rijden zullen zij kante-
len en wiebelen.

Diezelfde kanteling kan 
ook worden verkregen 
door een starre plaat 
over een bolling te 
plaatsen. Wanneer de 
gebruiker zich aan de 
linkerkant van de plaat 
bevind zal de plaat 
naar links kantelen en 
vice-versa.
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Bijlage 6.  Rolstoel wiel ondersteuning

Voor het eindontwerp zijn twee producten ontwikkeld waarbij de afstand tussen de wielen van 
een rolstoel een belangrijke rol speelt: de Stepping Stones en het Evenwichtsspoor. In deze bijlage 
wordt de afstand tussen de wielen geanalyseerd en wordt bepaald hoe breed de ondersteuning voor 
beide wielen moet zijn.

Rolstoelen voor volwassenen hebben soms kleine voorwielen die dichter 
bij elkaar staan dan de achterwielen. Bij kinderrolstoelen is dit niet het 
geval, omdat de kinderrolstoelen in het algemeen zo smal zijn dat dit 
het evenwicht zou verminderen. Ook hebben verstelbare kinderrolstoe-
len een constante totale wielbreedte, het verstellen van de zitting vindt 
plaats op een statisch frame.

Om de totale wielbreedte van een rolstoel te vinden is gekeken naar de 
meest verkochte rolstoelen. Op basis van deze rolstoelen is een uitspraak 
gedaan over de waarschijnlijke totale wielbreedte van de rolstoel van een 
gebruiker.

Handbewogen kinderrolstoelen

Totale breedte Bron
58 www.vegro.nl/rolstoel-kind-incl-comfort-been-

steunen/nl/product/7206/
48-60 www.sunrisemedical.nl/zippie/youngster-3
50-55 www.sunrisemedical.nl/zippie/rx-kids
48-56 www.sunrisemedical.nl/zippie/simba
48-56 www.sunrisemedical.nl/zippie/simba-simo
60 123rolstoel.nl/shop/index.php/kinder-rol-

stoel-verhuur.html

De totale breedte van handbewogen rolstoelen omvangt altijd ook de hoepels waar de wielen 
worden aangedreven. De ruimte die de hoepels innemen is 5cm, wat de afstand tussen de 
achterwielen 10cm smaller maakt dan de totale breedte. De achterwielen zelf zijn iets smaller 
dan de voorwielen. Deze maten wijken zelden af van 2-3cm voorwielbreedte en 3-4 cm ach-
terwielbreedte.
Rolstoelen voor volwassenen zijn standaard 85cm breed, wat een totale wielbreedte van 75cm 
geeft. Voor dit project is besloten de doelgroep zo breed mogelijk te houden, en dus volwas-
senen ook te betrekken. Dit betekent dat de totale wielbreedte van rolstoelgebruikers uit de 
dielgroep varieert tussen 38cm en 75cm.

32



Voor de spelaanleiding van het Evenwichtsspoor moeten 
een voor- en achterwiel over een spoor rijden. Om te 
zorgen dat zowel grote als kleine rolstoelen het product 
kunnen gebruiken met een paar centimeter uitwijkruim-
te is de breedte per spoor 27cm met een tussenruimte 
van 28cm. De glooiende overgang van het spoor tot de 
grond valt aan beide kanten buiten de 27cm.

Voor de spelaanleiding Stepping Stones moeten rolstoel-
gebruikers van schijf naar schijf ‘stappen’. Deze schijven 
en de afstand ertussen moeten dus zo groot zijn dat de 
kleinste en de grootste rostoelen er beiden gebruik van 
kunnen maken. Om te zorgen dat beide rolstoelen zo 
veel mogelijk momentkracht op de draaischijf uitoefe-
nen om de draaischijf geleidelijk mee te laten draaien is 
de diameter van de schijven 30cm, en is de hartsafstand 
van de schijven 51cm. Dit geeft een lege tussenruimte 
van 21cm.
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