
                         
 
 
Themasessie inrichting Sport- en speelveld  

14 mei 

Op 14 mei 2022 organiseerde het ‘Projectteam Annapark’ samen met de projectleider Almere 
Kenniscentrum Talent van de gemeente Almere en de beleidsadviseur Sport van de gemeente 
Almere een themasessie voor de gebruikers van het Annapark in Almere. Tijdens deze sessie gingen 
we op zoek naar de wensen en behoeften van gebruikers. Rekening houdend met: dat het de 
openbare ruimte betreft, diverse gebruikers dient (scholen/buurtbewoners/sportverenigingen) en circa 
2.500 m2 is.  

In te zetten is voor:  ‘georganiseerde’ activiteiten zoals gymlessen en schoolactiviteiten. 
En ‘ongeorganiseerde’ activiteiten met als doel leerlingen en buurtbewoners aan het 
bewegen krijgen. Voor deze bijeenkomst heeft er ook een overleg plaatsgevonden met 
aantal gymdocenten van ASG en het Baken. Hierbij is ook de vraag gesteld welke 
wensen en behoeften er zijn vanuit de scholen (Het Baken en International School). Ook 
deze worden meegenomen bij de uitwerking. 

De presentatie is te vinden op www.annaparkalmere.nl. In dit document leest u het 
verslag van de bijeenkomst met daarin de wensen en behoeften vanuit de deelnemers. 
De deelnemers zijn vertegenwoordigers van de bewoners Literatuurwijk, Trinitas College, 
en Denksporten op het Annapark. Het programma was als volgt: 

 

19.00 uur  Welkom door adviseur De Wijde Blik 
19.10 uur Toelichting op het ‘Athletic Skills Model’ door André Kemper, 

projectleider AKT - Gemeente Almere 
19.30 uur Inventariseren wensen en behoeften in MentiMeter door, 

Senior Beleidsadviseur Sport - Gemeente Almere 
20.15 uur Proces en planning door Senior Beleidsadviseur Sport 
20.25 uur Vragen - allen 
20.30 uur Afronding, door adviseur Wijde Blik  

 

Het nieuwe ‘sport- en speelveldje’ 
Met de omgeving is de locatie voor de tijdelijke woningen afgestemd. Door de ligging van 
alle woonblokken aan de zuidkant van de Sas van Gentlaan, moeten de huidige 
sportveldjes verwijderd worden. Daarom wordt een nieuw sportveld gerealiseerd die 
tussen de scholen komt te liggen. 

Een van de opties voor een nieuw sport- en speelveld is volgens het Athletic Skills 
Model. Het doel is bewegen voor iedereen, plezier met elkaar, sociale controle, en 
samenhang in de wijk. 

Athletic Skills Model 
Het Athletic Skills Model (ASM) is een praktisch en wetenschappelijk model uit Nederland 
voor veelzijdig bewegen. Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en 
gezondheid. Tijdens de themasessie volgt een toelichting op de Schijf van 10! Deze 
bestaat uit tien verschillende grondvormen van bewegen die allemaal in meerdere 
variaties tot uiting komen. Deze 10 beweegvormen geven vorm en structuur aan een 
veelzijdig beweegprogramma en bieden daarmee voor elke leeftijd en elk niveau de 
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mogelijkheden om op een leuke en uitdagende manier vaardig te worden in bewegen. 
Het is de basis voor een leven lang plezier in bewegen. Door veelzijdig te bewegen 
ontstaat daarnaast een beter aanpassingsvermogen, minder blessures, betere sportieve 
prestaties en meer creativiteit. Goed leren bewegen en veelzijdig bewegen gaan dan ook 
goed samen.  

MentiMeter 
De deelnemers is gevraagd om met de telefoon in te loggen op de mentimeter. Aan de 
hand van inspiratiebeelden is steeds onderzocht welke elementen aanspreken, welke 
niet en waarom. De vragen en antwoorden: 

Welke mogelijkheden zou je graag zien op of rond het beweegveld? 

• Fitness voor jong en oud 
• Tennis 
• Voetbal 
• Basketbal 
• Padell 
• Denksport 
• Zitplek 
• Heldere bedoeling 
• Tafeltennis 
• Fitnesstoestellen 
• Skatebaan 
• Hekken om de veldjes (vanwege parkeerterrein auto’s) 
• Klimmen klauteren gooien mikken lopen glijden 
• Leerlingen, bewoners, jongeren uit om liggende wijken 
• Traditioneel voetbal en basketbal veld, maar ook een multiveld, schaaktafels, 

miksituaties, tafeltennis, 
• Da’s een zoektocht naar diverse sporten individueel en in groepsvorming. 

Met een mogelijke link naar andere sportmogelijkheden in de buurt 
 

Welke sportelementen zou je graag zien op het beweegveld? 

• Klimmen klauteren lopen gooien vangen mikken 
• Conditionele en krachtvormen 
• Met de leerlingen 

 

Met wie maak je gebruik van het beweegveld? 

• Met de leerlingen 
• Buitenschoolse activiteiten 
• Ongeorganiseerd. Mogelijkheden “uitventen” in de wijk 
• De duidelijke rangschikking 
• Leerlingen, bewoners en jongeren uit omliggende wijken 

 

Welke elementen spreken je aan in de inspiratiebeelden? 

• Vakkenvelden met verschillende doeltjes , multiveld met ook voldoende 
baskets, tennisveldje, verhoging eventueel op landingsbaan 

• Symmetrie 
• Hoogteverschillen 
• Tennis, voetbal, basketbal, ontdekken, fietsen 
• Duidelijke rangschikking en traditionele vormen 
• Al proberend zoekend een bepaald parcours afleggen 
• Krachttoestellen 



• Baskets en doeltjes 
• Weer de basis sporten op creatieve manier ingericht en krachttoestel. 

 

Zijn er elementen die je minder aanspreken uit de inspiratiebeelden? 

• Geen beweegbare toestellen zijn het, dat de velden aangesloten zijn, dat het 
niet afgekaderd is, dat er geen heldere uitleg is of dat het juist nodig is 

• Doelen te weinig of gemis aan miksituaties 
• Conservatief ingerichte uitvoering waarbij de creativiteit niet wordt getriggerd 

en ook claimgedrag van grote ruimtes wordt tegen gegaan. 
 

Samenvatting 
Het plezier van spelen op traditionele speelveldjes zoals basketbal en voetbal moet niet worden 
onderschat. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en iedereen weet hoe je het kunt gebruiken. Toch 
spreekt de visie van ASM, het stimuleren van (nieuwe) vormen van bewegen en creativiteit aan. 
Daarbij is het belangrijk voor de klankbordgroep dat het plaats biedt aan verschillende gebruikers: 
buurtbewoner en scholier, jong en oud. Er is voorkeur voor een sport- en speelveld waar de doeltjes 
tegenover elkaar  staan of hangen. Een veld met hoogteverschillen wordt gezien als waarde 
toevoegend. Omdat het sport- en speelveld veel gebruikt moet worden, is uitleg over hoe je dat kunt 
doen van belang. En vanwege de balsporten is een hoog hek richting de parkeerplaats onmisbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proces en planning 
Stap 1. Participatietraject  

 
Proces en planning 
Stap 1. Participatietraject  

Stap 2. Voorlopig ontwerp 

Stap 3. Presentatie en feedback 

Stap 4. Definitief ontwerp 

 

De verwachting is dat begin 2023 de tijdelijke woningen worden opgeleverd. 

In het voorjaar van 2023 start de afwerking van het openbaar gebied direct rondom de woningen. En 
in de zomer van 2023 wordt dan het nieuwe sport- en speelveld aangebracht. 



 

 

Communicatie en vervolg 
Op de website www.annaparkalmere.nl kunnen geïnteresseerden gedurende het proces 
alle relevante informatie m.b.t. de plannen vinden. Via de website kunnen zij zich ook 
aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Middels de nieuwsbrief houden we inschrijvers 
op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de bouw. Vragen stellen kan via 
contact@annaparkalmere.nl.  
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