maken
 Vaststellen doelgroep, doel en draagvlak
Wat is de doelgroep?

Is er draagvlak?

Wat is het doel?

Kijk ook vast naar de basisoefeningen om een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden.

 Route kiezen en mogelijkheden inventariseren

Wat is een goede route?
? afstand / aantal stappen
? beginpunt = eindpunt
? kan de route van één of twee
kanten gelopen worden
? thema
? één of meer routes
(aansluitend)

 sluit aan bij doel / doelgroep
 (deels) bestaande route
 verbindend tussen plekken of
buurten
 variatie in elementen
 veilig genoeg

Welke elementen zijn er in de route?
bank/zitelement
liggende boom
muurtje
lage rand
betonpoefs/
stapstenen
 stoeprand














(rij) palen
kunstwerk
rij bomen
lantarenpaal
verkeersbord
dikke boom
slagboom

 hek
 sport/speeltoestel
 heuvel
 open ruimte
 eigen element
 ...

 Oefeningen kiezen

bokspringen

n

eraf en erop rolle

naar achter

leunen

eraf en erop

lopen

Keuze uit 100
basisoefeningen

Extra oefeningen
op aanvraag

Kies basisoefeningen die
passen bij de beschikbare
elementen in de route en die
variëren in intensiteit.

Heb jij specifieke oefeningen nodig
voor het beweegplan van jouw doelgroep?
Laat het ons weten!

Er zijn oefeningen die ook op wielen
(rolstoel, rollator, step, skates, ...)
kunnen worden gedaan. Plak daarvoor
stickers op het bordje van de oefening.

 Maak de route
Zet de route uit
Plaats de routebordjes op de route en
plak de pijlen op de bordjes.

Plaats de bordjes met oefeningen op of
bij de elementen.

Ontwerp beweegprogramma’s
Zet de gekozen oefeningen in de volgorde van de route in de sjabloon. Geef voor
elke doelgroep aan hoe lang of hoe vaak de oefening gedaan kan worden.
Natuurroute Diepenveen | Preve

ntie oefeningen

Oefeningen:
Natuurroute
rondwandeling - 3000 stappen
Stichting Vrij Deventer

Betrek collega’s en buurtbewoners bij het uitzetten en onderhouden van de route.

Datum:

1

20 keer
pauze
20 keer

2

15 keer links
15 keer rechts

Stichting Vrij Deventer | StichtingVrijDeventer@gmail.com

Ontwerp: Pauline Buit

Ontwerp: Pauline Buit

