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Bewegingsboulevard Hattem 			Opgave
CONCEPT

In Hattem wordt het gebied rond de Oude IJsbaan ontwikkeld tot een Woonzorgzone. Deze wordt
gevormd door een IKC, woon-zorgcomplexen en een openbare ruimte. Centraal in deze gedeelde
openbare ruimt ligt de bewegingsboulevard; een Kiss and Ride strook voor het IKC waar buiten haal- en
brengtijden geen auto’s komen en dus ruimte is voor ander gebruik.
OBB stelt een speel- en beweegplan op voor de inrichting van de openbare ruimte van de woonzorgzone,
met de bewegingsboulevard als focuspunt. OBB doet dit in samenwerking met de gemeente, bewoners
van Hattem en de toekomstige partners in het gebied. Dit speel- en beweegplan is een adviserend
document ten behoeve van het inrichtingsplan van de openbare ruimte.
Visie
De openbare ruimte van de woonzorgzone is de omgeving waar de verschillende gebruikers elkaar
ontmoeten, zowel bewust als onbewust. De centrale as is de verbinder tussen deze gebruikers. Tegelijk
hebben ze hun eigen (deels) openbare ruimtes binnen deze gedeelde omgeving. Het bewegen en
ontmoeten in deze omgeving heeft een ongedwongen karakter.
De openbare ruimte nodigt uit, biedt ruimte en mogelijkheden maar dwingt niet. Ontmoeting en
beweging gaan hand in hand en worden gevonden in natuurbeleving, sport, spel, educatie, routing
en dagelijkse routine. Deze diverse vormen van bewegen en ontmoeten kennen een uitwisseling tussen
generaties en gebruikers en zijn gericht op een leven lang bewegen.
De beweeg- en ontmoetvriendelijke omgeving van de woonzorgzone is sterk verweven met haar
omgeving en is hierin een verbindende factor tussen de gebruikers en sfeer van de woonwijk, centrum,
park en uiterwaarden en vervult een uitwisselende rol hierin.
De openbare ruimte van de woonzorgzone draagt door haar inrichting bij aan de gezonde en
leefomgeving voor haar gebruikers en haar omgeving.

samenwerkingspartners
Belangengroep
WoonZorgzone

versie december 2021
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CONCEPT

kickoff klankbordgroep

planvorming gebiedsontwikkeling

startfestival

participatiespel

brainstorm shuffle

bundelen resultaten
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afstemmen inrichtingsplan

opstellen speel- en beweegplan

planfestival
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Resultaten participatie op thema
thema

thema

bewegen

mobiliteit
IDEEËN
• Prettige looppad om beweging te stimuleren
• Fietsen en lopen stimuleren om autoverkeer
te minderen
• Fietsstalling op logische plek
• Bredere stoep
• Veilig oversteken
• Leuke/prettige route van parkeerplek naar
bestemming

spelen
IDEEËN
• Klimmen
• Huttenbouwen
• Fantasiespel
• Schommelen/slingeren
• Verstoppen
• Wiebelen/draaien
• Glijden
• Toestellen met natuurlijke uitstraling
• Zonering leeftijdsgroepen
(0-5, 6-11, 11-18, 18-65, 65+)
AANDACHTSPUNTEN
• Zorgen om geluid
• Zorgen om overlast jongeren
• Toegankelijk voor mindervaliden
• Openbare speelplek
• Hufterproof
• Veiligheid
• Verlichting
• Toezicht

ontmoeten

IDEEËN
• Beweegroute met beweegopdrachten
• Bewegingstuin met fitness-elementen
• Met anderen een rondje lopen
• Dagelijks ommetje voor senioren

IDEEËN
• Stenen tafels en houten bankjes waaraan
spelletjes gedaan kunnen worden
• Zitgelegenheid voor diverse doelgroepen
• Kletsen met anderen
• Picknicken
• Plek om even uit te rusten
• Ruimte voor activiteiten (buurt/school)
• Zonering leeftijdsgroepen
(0-5, 6-11, 11-18, 18-65, 65+)

AANDACHTSPUNTEN
• Honden uitlaat rondje
• Toegankelijk voor mindervaliden
• Verlichting
• Verschillende routes voor verschillende
gebruikers

AANDACHTSPUNTEN
• Zorgen om geluid
• Parkeerdrukte in het gebied
• Parkeerplekken diverse gebruikers
• Haal- en brenggedrag
• Toegankelijk voor mindervaliden
• Verkeersveiligheid
• Verlichting
• Toezicht

thema

thema

AANDACHTSPUNTEN
• Zorgen om geluid
• Zorgen om overlast jongeren
• Toegankelijk voor mindervaliden
• Hufterproof
• Verlichting
• Toezicht

thema

thema

natuurbeleving

sporten

IDEEËN
• Een groene omgeving
• Diverse soorten bomen en struiken
• Waterelementen
• Schaduw/hittestress
• Ruimte voor dieren, zoals hazen, konijnen
en schapen
• Ruimte voor waterbeleving/vissen

IDEEËN
• Pannakooi
• Bootcamp
• Petanque baan (Jeu de boules)
• Atletiekbaan
• Pumptrack
• Fitnesselementen
• Voetbalveld
• Skaten
• Basketbalveld
• Tafeltennissen
• Zonering leeftijdsgroepen
(0-11, 11-18, 18-65, 65+)

AANDACHTSPUNTEN
• Weersinvloeden (wind, zon, regen)
• Zorgen om troep in het gebied
• Toegankelijk voor mindervaliden

AANDACHTSPUNTEN
• Zorgen om geluid
• Zorgen om overlast jongeren
• Toegankelijk voor mindervaliden
• Hufterproof
• Verlichting
• Toezicht
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thema

educatie
IDEEËN
• Natuurbeleving
• Natuur ontdekhoek
• Beweeg- en leeromgeving
• Crea arena
• Voor alle leeftijdsgroepen
• Buiten klas
AANDACHTSPUNTEN
• Toegankelijk voor mindervaliden
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Bewegingsboulevard Hattem

CONCEPT

Lagenstructuur -concept

Voetpaden
•
•
•
•

Vormentaal paden volgt uiterwaarden en sluit aan op
beweegnetwerk grotere schaal
Materialisatie (betonplaten) sluit aan bij uiterwaarden
Padenstructuur nodigt uit (alle leeftijden) tot maken eigen routes en
biedt mogelijkheid grotere en kleinere ommetjes.
Padenstructuur nodigt uit tot spontane ontmoeting en
interactie

Rijbaan
•
•
•
•
•
•

Rijbaan met traditionele uitstraling ligt onder de voetpadenstructuur
Voetpaden zijn hierdoor dominant
Er blijft ruimte voor verschillende snelheden
Genoeg ruimte voor langsparkeren, maar stimuleert ander vervoer
dan auto
Molgoot in de rijbaan creëert waterbeleving en werkt snelheid
remmend
Sluit aan op verhardingen omgeving

3

Groenstructuur
•
•
•
•
•
•
•

Volgt groenstructuur van uiterwaarden, coulisvormig, informeel
Geeft lucht aan strakke verkaveling
Informele setting geeft ruimte voor ontdekking en spontaniteit
Creeërt bijzondere plekken en ruimtes
Behoudt en benutting van bestaande kwaliteit en formaten
Nieuw groen krijgt de ruimte als volwaardige component in gebied
Combineert met blauwe structuren (wadi’s en sloten)
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Bewegingsboulevard Hattem 			Mobiliteit
In de openbare ruimte van de Woonzorgzone heeft de voetganger prioriteit. De fijnmazige
padenstructuur verbindt de verschillende plekken met elkaar en met de omgeving. Deze
paden steken de centrale as over en zorgen zo voor een hoge attentiewaarde en geven de
voetganger letterlijk voorrang.

CONCEPT

Het ontwerp biedt gebruikers en bewoners de mogelijkheid om diverse ommetjes te maken
met verschillende lengtes, zowel binnen het plangebied als via de omgeving.
Door een verhoogd plateau steekt de bewegingsboulevard het Hof van Blom over. Voetgangers
en fietsers op de bewegingsboulevard hebben daardoor voorrang.
Naast de voetgangers in het gebied is er ruimte voor (bestemmings)fietsverkeer en
bestemmingsautoverkeer. De inrichting stimuleert een autoluwe situatie en een aantrekkelijk
loopmilieu.
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De betonnen paden van 2 meter breed vormen een
drempelloze structuur die alle plekken met elkaar en de
omgeving verbindt en is fijn voor rolstoel, rollater, skeeler
en step. Door de maatvoering en vormgeving minder
geschikt voor skate en doorgaand fietsverkeer.
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Het ontwerp leidt doorgaand fietsverkeer langs het
plangebied. Bestemmingsfietsverkeer vindt via de centrale
rijbaan haar bestemming. De betonpadenstructuur is
voor speels fietsgebruik geschikt.

Auto

Auto’s zijn alleen tijdens de haal- en brengtijden van de
scholen welkom op de centrale as (eenrichtingsverkeer).
Parkeren tijdens halen en brengen gebeurt links en rechts
van de rijbaan. Hier is ruimte voor circa 50 auto’s. Ander
bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer blijft aan de
randen van het gebied.
Een oversteek over de Geldersedijk verbindt
buitendijkse parkeerplaats met het plangebied.
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CONCEPT

Autoroute: bestemmingsverkeer
Autoroute: doorgaand verkeer
Auto parkeren
Kiss and ride

Fietsroute: bestemmingsverkeer
Fietsroute: doorgaand verkeer
Fiets parkeren
Looproute
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Kleine Gracht

Kleine Gracht

Voetganger

Kleine Gracht

Fietser
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Bewegen
De centrale as vormt vanaf de supermarkt tot aan de steiger de centrale beweegroute door het
gebied. Langs deze route vinden gebruikers diverse beweegbordjes met beweegopdrachten
in verschillende intensiteiten.

CONCEPT

Gebruikers worden hierdoor gestimuleert om de openbare ruimte mede te gebruiken als
beweegruimte; een zitbank of een lichtmast wordt ineens ook een beweegtoestel. Een
ongedwongen manier om zelfstandig te blijven bewegen voor alle gebruikers.
De speciale betonelementen langs de route bieden extra beweeg- en denkoefeningen voor
(hersen)gymnastiek en zijn tegelijk en plek om te ontmoeten, uit te rusten of van de zon te
genieten.

Beweegroute
Route met beweegbordjes op verschillende elementen,
zoals bankjes en lantaarnpalen, met verschillende
intensiteiten. Geschikt voor alle leeftijden en doelgroepen.

Bewegen & Denken
Betonelementen met beweeg-/en denkoefeningen zijn
tegelijk een prettige ontmoetings- en verblijfplek.
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Element 1
Element 1
Element 1
Element 1
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Bewegingsboulevard Hattem 			Ontmoeten
Ontmoeting gebeurt in het plangebied soms georganiseerd, bijvoorbeeld tijdens een potje
petanque, en soms spontaan, door een ontmoeting aan de waterkant of tijdens het uitlaten van
de hond. Door de opzet van de padenstructuur en de positionering van de diverse elementen
in het gebied worden beide vormen van ontmoeting gestimuleerd. Deze punten zijn tegelijk
rustpunten voor tijdens een ommetje.

CONCEPT

De centrale as is de verbindende factor in het gebied. Hier vindt de interactie plaats tussen
diverse gebruikers. Daarnaast zijn er specifieke zones waar doelgroepen hun eigen ontmoeting
kunnen vormgeven.

Steiger
Tribune aan de steiger fungeert als onmoetplek en
buitenklas. Op de vlonder staan beweegtoestellen voor
alle leeftijden met specifieke aandacht voor senioren.

Buitendijks ontmoetpunt
Een buitendijkse plek voor ontmoeting biedt het
plangebied lucht en geeft specifieke doelgroepen zoals
jongeren ruimte om te verblijven buiten het plangebied,
of op specifieke tijden.

Centraal ontmoetplein
Beleef- en ontmoetpleintje met pomp en gootjes in
verharding met specifieke aandacht voor kleinere
kinderen. Hier zijn ook diverse zitmogelijkheden voor
spontane ontmoeting en het is een fijne plek om even tot
rust te komen en te genieten van de elementen en de
omgeving.
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Ontmoetpleintje

CONCEPT

Ontmoetpleintje voor ouderen met bankjes en een
schaaktafel.

Bankje langs boulevard
Langs de boulevard staan meerdere bankjes die prettig
zitten met specifieke aandacht voor senioren en minder
validen.
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De hele openbare ruimte van de Woonzorgzone nodigt door de opzet en vormentaal uit
tot spontaan spel, in de routing, tijdens de ontmoeting of in combinatie met educatie,
waterbeleving of natuurbeleving. Dit informeel spelen is niet specifiek leeftijdsgebonden.

CONCEPT

Aanvullend zijn er enkele locaties specifiek ingericht voor spel. Deze zijn gespecificeerd op
leeftijd. De speelplek met speelmogelijkheden gericht op 6+ ligt in de nabijheid van de school
en fungeert als schoolplein tijdens schooluren en als speelomgeving buiten schooluren. De
speelplek gericht op leeftijd 0-5 jaar ligt juist apart van de schoolomgeving om ook tijdens
schooluren een aparte speelplek voor niet-schoolgaande kinderen aan te bieden. De
buitenruimte bij het kinderdagverblijf ligt afgesloten van de omgeving en kent haar eigen
regels.

Speelplekje 0-5
Speelplek voor kleinere kinderen biedt tijdens schooltijden
een rustige eigen speelomgeving los van het schoolplein.
Een combinatie van enkele (samenspeel)toestellen en
natuurlijke elemten in een klein speellandschap.

Uitdagen spelen 6-11
Schoolplein met uitdagende speelmogelijkheden met
specifieke aandacht voor uitdaging voor de leeftijd 6-11.
Een combinatie van natuurlijk spelen en uitdagende
toestellen.

Buitenruimte KDV
Een afgeschermde ruimte voor kinderen van het
kinderdagverblijf met specifieke inrichting voor hen, met
andacht voor schaduw en een natuurlijke omgeving op
een klein oppervlak.
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Het ontwerp biedt op meerdere plekken ruimte voor sport. Aan de noordkant wordt bewegen
op toestellen aangeboden voor verschillende doelgroepen door beweegtoestellen aan het
water en calisthenicselementen op de oever. Het huidige ontwerp biedt geen prettige ruimte
voor een goede skatebaan. Aandachtspunt is dat met het hier verwijderen van de skatebaan
er elder binnen gemeente Hattem een nieuwe gemeentebrede skatebaan moet komen om
in deze vraag te voorzien.

CONCEPT

Dichter bij de school biedt een multifunctioneel sportveld meerdere sportmogelijkheden.
De centrale as is voorzien van een markering met afstandsaanduiding om te gebruiken als
atletiekbaan.

Calisthenics
Op een zichtbare plek langs de doorgaande fietsroute
kun je je spieren trainen, in groepsverband sporten en
elkaar uitdagen. Vlakbij staan de beweegtoestellen op
de steiger voor gecombineerde sporten

Steiger
Tribune aan de steiger fungeert als onmoetplek en
buitenklas. Op de vlonder staan beweegtoestellen voor
alle leeftijden met specifieke aandacht voor senioren.

Petanguebaan
De petanquebaan geeft ruimte om een balletje te
werpen. Hier zijn meerdere zitmogelijkheden bij en de
baan bevindt zich in halfschaduw.
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Bewegingsboulevard Hattem 			Sporten
Multifunctioneel sportveld

CONCEPT

Sportveld met verschillende belijning, doelen en kleuren
stimuleert kinderen om eigen sporten te beoefenen.
Kleuren sluiten aan bij de omgeving.

Afstandsmarkering op rijbaan voor atletiek
De centrale as is voorzien van een markering met
afstandsaanduiding om te gebruiken als atletiekbaan.
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Bewegingsboulevard Hattem 			Natuurbeleving
Door de natuurlijke opzet van het ontwerp is er veel te ontdekken en te beleven. Bestaande
bomen worden behouden en nieuwe bomen en groen sluiten aan op de sfeer van de
uiterwaarden. De combinatie met oevers en laagtes maakt het nog interresanter. De totale
inrichting draagt zo veel mogelijk bij aan een klimaatadaptieve én biodiverse leefomgeving
voor mens en dier. Dit biedt ook ruimte voor natuureducatie, maar ook om bijvoorbeeld vanuit
je woning vogels te tellen of samen de eendjes te voeren.

CONCEPT

Speelbosje
Ontdekken, bouwen en avonturieren in de natuur.
Door de aanwezige boswal zijn hier veel klimbomen en
verstopmogelijkheden. Het pad dat hier nu doorheen
gaat wordt verwijderd waardoor er nog meer ruimte
ontstaat voor spelen in het bosje.

Groen schoolplein
Een groen schoolplein met beleefbaar groen met daarin
(half)verharde ruimtes met verschillende speelfuncties.

Snoepbosje
Bosje met beplanting en bomen die eetbare vruchten
dragen, inclusief bordjes met uitleg over boom- en
struiksoorten en eetbaarheid.
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Het water in het gebied wordt zoveel mogelijk ingezet voor educatie, gebruik en ontmoeting.
Door interresante oevers en een steiger is het water bereikbaar. Regenwater wordt opgevangen
in wadi’s en op de centrale as door een molgoot. Zo blijft het zichtbaar en kun je er zo veel
mogelijk mee spelen.

CONCEPT

De waterspeelplek op het centrale ontmoetplein pompt water uit de grond en voert dit af over
de molgoot.

Steiger
Tribune aan de steiger fungeert als onmoetplek en
buitenklas. Op de vlonder staan beweegtoestellen voor
alle leeftijden met specifieke aandacht voor senioren.

Centrale molgoot
Zorgt voor zichtbare en bespeelbare afwatering van de
boulevard en begeleidt de verkeersstromen

Centraal ontmoetplein
Beleef- en ontmoetpleintje met pomp en gootjes in
verharding met specifieke aandacht voor kleinere
kinderen. Het is een fijne plek om even tot rust te komen
en te genieten van het stromende water.
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Bewegingsboulevard Hattem 			Waterbeleving
CONCEPT

Educatie oever
Waterdiertjes zoeken en bestuderen. Met rustpunt voor
tijdens je ommetje en bordjes met uitleg over de diertjes
die je kunt vinden.
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Bewegingsboulevard Hattem 			Educatie
De openbare ruimte van de woonzorgzone ondersteunt alle gebruikers en bewoners om een
leven lang fit te blijven; ook door middel van hersengymnastiek.
Een buitenklas op de steiger en nabij de school biedt ruimte voor meerdere groepen om buiten
les te krijgen.

CONCEPT

Langs de centrale as zijn verschillende spelvormen en puzzels te vinden om samen te doen, en
op verschillende plekken staan informatiebordjes met informatie over bijvoorbeeld de natuur
of de historie van de plek.

Steiger KDV
Buitenruimte
Hier is ruimte voor een buitenklas. Voornamelijk geschikt
voor natuureducatie of bijvoorbeeld tekenles.

Buitenklas
De buitenklas nabij de school is geschikt voor grote
groepen en ook voor drukkere spel- en lesvormen zoals
rekentikkertje. Door een podiumplateau kunnen hier ook
voorstellingen worden gehouden.

Bewegen & Denken
De verschillende elementen langs de centrale as bieden
puzzels en spelvormen die je samen of alleen kunt doen.
Bijvoorbeeld een dambord dat je met je eigen knikkers
kunt spelen.
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