


Insteek beweegprogramma

1. PREVENTIE 
2. HERSTEL 
3. IN BEWEGING BLIJVEN

Verbinden bestaande en 
nieuwe elementen door 

routing aan te brengen en 
een beweegprogramma 

aan te bieden.



Doelgroepen

Herstel:  
na zaalperiode bewegen 

buiten stimuleren eerst 
dichtbij in dorp en steeds 

intensiever ook later in 
bos. Doorgroei naar 
beweeggroepen. 

alle leeftijden en 
doelgroepen kunnen 
gebruik maken van de 
route en beweegplan

Obesitas: groep kinderen 
met obesitas stijgt, bewegen 

leuk maken voor hen.

Preventie en in beweging 
blijven: mogelijkheden voor 
wat intensiever bewegen, 
via programma, onder 
begeleiding of lekker zelf.

Ouderen actief: rondje met 
iets te zien en te doen voor 
ouderen om ze te stimuleren 
op pad te (blijven) gaan.

Handicaps: inclusief is het 
streven. Maar soms is iets 
speciaals best leuk… Hier 
wordt in de routes 
rekening mee gehouden. 
Er wordt een speciale 
rolstoel aangeschaft en er 
komt een geleideroute.



Invulling: Bestaande elementen

Schoolplein, stoepen, spannende paden, 
skatebaan, speelplek, bankjes
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Detail: beweegelement bankje



Invulling: zelf maken

voetoefenplaat/bank/stammetjes/palen. 
Knutselen met hout/hergebruik materialen
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Invulling: zelf aanbrengen

Zelf monteren na bestelling onderdelen/materialen 
touw aan boom, wegenverf activiteiten
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Invulling: laten plaatsen

Aankopen bij leveranciers: enkele echte attracties 
iets complexer van constructie
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Diepenveen: medewerking 
van werkplaats 31@ en 
vrijwilligers

Ontwerp en aanleg  
Bootcamproute Diepenveen





Routemarkering: waar is een markering 
nodig en waar kan deze aangebracht 
worden?

Sorteren van de 
markeringen in de 
werkplaats





Feestelijke 
opening!



Wordt de route goed gebruikt?











Wil je ook een Beweegroute aanleggen? 

Voor ondersteuning en advies kun je terecht bij 
stichtingvrijdeventer@gmail.com 

Advies over: 
– plan van aanpak 
– locatie 
– oefeningen 
Ter beschikking stellen van: 
– beweegplaatjes 
– app 
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