
MAAK  VAN  EEN  BESTAANDE  ROUTE  DOOR  ZAANS  HOUT   

EEN  WARE  ATTRACTIE!   

Het Alles-Is-Mogelijk Pad  
Wil je een gebied aantrekkelijk maken voor meerdere doelgroepen, dien je ook meerdere doelgroepen 

aan te spreken. Mijn idee bestaat daarom uit verschillende onderdelen die verschillende doelgroepen 

aanspreken. Mijn idee is om langs de route verschillende “stations” te plaatsen (het aantal is afhankelijk 

van het budget). Op elk station staan een aantal (bijvoorbeeld drie, ook afhankelijk van het budget) 

fitnessapparaten waar de sportieve mensen gebruik van kunnen maken. In de gemeente Arnhem staan 

naast de Rijkerswoerdse Plassen en op andere locaties ook een aantal fitnessapparaten, wellicht kan deze 

gemeente benaderd worden om te vragen hoe zij deze apparaten hufterproof maken en hoe zij deze 

onderhouden. Daarnaast staan op elk station een aantal speelapparaten voor kinderen, bijvoorbeeld een 

wip, schommel etc. Het is leuk als deze uniek zijn, bijvoorbeeld in de vorm van monstertjes of in leuke 

kleuren. Daarnaast staat ook op elk station een informatiebord voor de wandelende mensen of ouders 

van spelende kinderen die het leuk vinden informatie te lezen over het gebied. Hier kan bijvoorbeeld 

informatie op staan over de geschiedenis van het gebied, de huidige wijk, of leuke weetjes over de stad. 

Oude foto’s van een stad doen het ook altijd goed. Daarnaast is het leuk om op het station een bankje of 

picknickplek te creëren, waar mensen even kunnen rusten en van het gebied kunnen genieten.  

Het zou leuk zijn als er bijvoorbeeld vier stations komen met allemaal hun eigen unieke apparaten en 

informatie en hun eigen naam, maar er wel een eenheid in te creëren door bijvoorbeeld dezelfde kleuren 

of ontwerpstijl te gebruiken.  Daarnaast is het handig om aan het begin van de route een bord te plaatsen 

met de route zelf en de mogelijkheden die de route biedt en onderweg ook bordjes te plaatsen met de 

route. Ook lijkt het me een goed idee de route feestelijk te openen (en hier de omgeving bij te betrekken 

door bijvoorbeeld scholen uit te nodigen en kinderen bomen te laten planten of iets dergelijks), in de 

buurt folders aan huis langs te brengen, en in andere gemeenten posters op te hangen om ook mensen 

aan te trekken uit de wijdere omgeving. Het leuke aan dit idee is dat er gekeken kan worden naar het 

budget en het idee hierop aangepast kan worden qua hoeveelheden. Door de fitnessapparatuur, de 

speelapparaten, en de gezellige plekjes is het gebied blijvend aantrekkelijk voor de mensen in de directe 

omgeving.  

Als toevoeging lijkt het me leuk als mensen iets mee kunnen nemen als aandenken aan de wandeling. 

Wellicht kan er een bloemenveld gemaakt worden, waar mensen allemaal een bloem of een aantal 

bloemen mogen plukken om mee te nemen naar huis. Waarschijnlijk is dit niet realistisch om voor langere 

tijd te doen (wellicht omdat er misbruik van wordt gemaakt), maar het lijkt me in ieder geval een leuk 

idee voor de eerste week/weken en ten tijde van de opening van het pad. Ook is het leuk als mensen iets 

achter kunnen laten, vooral voor de kinderen is dit leuk. Er kan bijvoorbeeld een grote steen geplaatst 

worden (De “I-Was-Here Rock) waar mensen hun naam in mogen krassen. Er moet gekeken worden na 

een aantal weken of dit niet misbruikt wordt doordat bijvoorbeeld jongeren de steen bekladden. 

Er valt op deze manier voor iedereen wel iets te bewegen, te spelen, te lezen, of juist te luieren! Er valt 

iets te ontdekken, en dat is voor jong én oud leuk (“Op naar het volgende station!”). Alles is mogelijk!  
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