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Inleiding
De gemeente Uithoorn heeft het voornemen om een MFA/wijkgebouw te gaan realiseren
waarin onder andere een beweegruimte wordt opgenomen. Toekomstige gebruikers zijn Het
Duet (een basisschool en een kinderdagverblijf) die in deze ruimte hun lessen
bewegingsonderwijs zullen gaan verzorgen en diverse recreatieve (sport)gebruikers die in
deze beweegruimte hun activiteiten willen kunnen aanbieden/uitvoeren.
Hier is bewust gekozen voor de term “beweegruimte” omdat het niet gaat om een traditionele
gymnastiekzaal; het ambitieniveau van de gemeente is om aan te sluiten bij een moderne
visie op bewegingsonderwijs en sport. In de beweegruimte moeten moderne beweegvormen
zoals bijvoorbeeld freerunnen en slackline mogelijk zijn, moeten er (audio-visuele)
voorzieningen zijn voor alle vormen van dans en bewegen met muziek en er moeten
middelen zijn voor projectie en toepassing van apps in de beweegruimte. De inrichting van
de ruimte moet flexibel zijn en zo weinig mogelijk plaatsgebonden.

Ambitiedocument beweegruimte Uithoorn

3

Inrichtingsplan
Het inrichtingsplan is gebaseerd op een vierkante beweegruimte van circa 16 x 16 meter.
Het uitgangspunt van deze indeling is dat er vier kwadranten kunnen worden gemaakt,
waarbij in elk kwadrant één of meer bewegingsthema’s kunnen worden behandeld.

Belijning
Optie 1
Wens van opdrachtgever is om de belijning van de beweegruimte aan te brengen door
middel van LED-banen van 2 meter waardoor een raster van vierkanten van 2x2 meter
ontstaat. Ieder lijnstuk van 1 meter kan afzonderlijk worden aan- of uitgezet.

Afbeelding 1

Optie 2
Wanneer dit type vloer niet haalbaar blijkt, is het alternatief een reguliere sportvloer conform
kwaliteitsklasse 2 van NOC*NSF. Hiervoor zal in dat geval in een later stadium een
belijningsplan worden opgesteld.
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Vaste onderwijs- en turntoestellen
1. In te kopen bij de reguliere toestelleveranciers:
Ringstellen/multifunctionele hijsunits
Bij de gebruikers van de nieuwe beweegruimte in Uithoorn is er geen behoefte aan een
opstelling met 6 ringenstellen naast elkaar voor het traditionele ringzwaaien. Het
inrichtingsplan gaat uit van 5 elektrisch bedienbare Multifunctionele Units (MFU) die op
dusdanige wijze worden geplaatst dat er zoveel mogelijk beweegsituaties kunnen worden
gecreëerd.
Rondom de units worden 12 (360 graden draaibare) vloervoorzieningen geplaatst zodat er
verschillende inhang-attributen kunnen worden afgespannen.
Attributen voor inhangen in MFU’s
Attributen/toestellen voor het inhangen in de units zijn onder andere turnringen,
trapezestokken, klimnet, touwladder, klimtouwen met dubbel oog en diverse materialen voor
het maken van een verhoogd vlak/familieschommel. Tevens zijn spankoorden en een
transport-bergwagen benodigd.
Klimtouwinstallatie
In de beweegruimte is een klimtouwinstallatie gewenst met 6 tot 8 klimtouwen. De installatie
moet voorzien zijn van een blokkeerinrichting, waarmee kan worden bepaald hoeveel touwen
in gebruik worden genomen.
Rekstokinstallatie
In het plan zijn 5 grondpotten opgenomen, zodat een rekstoksituatie op te bouwen is. De
installatie moet zo worden geplaatst dat een combinatie gemaakt kan worden met de units
en dat een verhoogd vlak te creëren is.
Klimrek
Gewenst is een klimrek dat traploos in verschillende hoogtes is te stellen, maar ook uit te
draaien zodat het van beide kanten benaderbaar is. Door plaatsing tegenover de MFU’s is het
tevens mogelijk een klimrek op te hijsen en als horizontaal “enter-raam” te gebruiken.
Slackline
Voor slackline zijn enkele vloervoorzieningen opgenomen in dit concept inrichtingsplan. De
exacte plaatsing hiervan is overeen te komen/ te bepalen in overleg met de leverancier.
Spiegelwand
Er is een losse, verplaatsbare spiegelwand gewenst.
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Muurtrampoline
Gewenst is een elektrisch bedienbare muurtrampoline.
2. Apart door gemeente in te kopen bij separate partijen (directieleveringen)
Boulderwand
In de beweegruimte moet tevens een boulderwand gerealiseerd worden. Het ambitieniveau
van de opdrachtgever en gebruikers is dat dit een gekleurde wand wordt, met lichte
overhangen en veel grepen. Hieronder een referentiebeeld, de wens is een wand die lijkt op
de wand op de foto, maar korter/kleiner is.

Foto boulderwand
Projectie
In de beweegruimte moet een goede, sterke beamer zijn, die op afstand benaderbaar moet
zijn voor een PC, laptop, tablet of smartphone. De beamer moet zijn voorzien van een sterke,
balvaste behuizing. Eén van de wanden moet geschikt zijn om scherpe beelden op te kunnen
projecteren.
Geluidsinstallatie
In de beweegruimte moet een goede moderne geluidsinstallatie met vaste luidsprekers
aanwezig zijn. De geluidsinstallatie moet benaderbaar zijn vanuit alle moderne geluidsdragers
en tevens zijn gekoppeld aan het systeem dat de beamer aanstuurt en aan het systeem dat
de verlichting aanstuurt.
Licht
In de beweegruimte moet een goede lichtinstallatie aanwezig zijn. Deze moet eveneens
gekoppeld zijn aan de PC en de geluidsinstallatie.

Noot: de boulderwand en de middelen voor projectie, geluid en licht worden niet aangeschaft
bij de leverancier van de overige sporttechnische inrichting, maar bij een specialistische partij.
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Overzicht vaste toestellen
Let op: alle in dit document opgenomen tekeningen/afbeeldingen zijn niet op schaal maar puur
indicatief. Exacte plaatsbepaling door leverancier.
Afbeelding

5 multifunctionele hijsunits

5 rekstokgrondpotten

niet afgebeeld:
- Vloervoorzieningen slackline
- Vloervoorzieningen bij MFU’s
- Spelvoorzieningen: zie volgende
hoofdstuk

Klimtouwrail
Draaibaar klimrek
Boulderwand
Muurtrampoline

Bouwkundige nis
Voor klimrek, trampoline en touwen

Beamer /projectie
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Voorzieningen voor netspelen
-

2 bevestigingen voor de afneembare muurstrips op een halve afstand van de muur

-

4 bevestigingen voor de afneembare muurstrips op een kwart-afstand van de muur

-

3 grondpotten voor de plaatsing van net-palen

-

4 (afneembare) muurstrips met spanmogelijkheden

-

2 volleybalzuilen met aan beide zijden spanmogelijkheden

-

2 netten om te kunnen spannen tussen 8 meter afstand

-

1 net om te kunnen spannen tussen 16 meter

-

1 ballenvanger (net van muur tot muur, van vloer tot hoogte 3 meter)

Voorzieningen voor doelspelen
-

5 draaibare vloervoorzieningen voor het plaatsen van een basketbal-minitoren, zie
schets
2 basketbalminitorens met vastzetinrichting
2 tchoucks
2 speldoelen, afmeting circa 1x2 m.
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Losse toestellen en klein spelmateriaal
Bij de uiteindelijke offerte-aanvragen voor al het bovenstaande zal tevens een lijst met
gewenste losse toestellen (hierbij moet worden gedacht aan turnbanken, springkasten,
turnmatten, etcetera) en gewenst klein spelmateriaal (waaronder bijvoorbeeld ballen, lintjes,
afbakenmateriaal, sticks, etcetera) worden betrokken. In het stadium van het schrijven van dit
document was nog niet in kaart welke toestellen en materialen er eventueel kunnen worden
meegenomen uit de bestaande accommodatie(s). Een dergelijke lijst moet dus later nog
worden toegevoegd.
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