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VARIATIE EN PLEZIER VORMEN DE
 BASIS VOOR EEN LEVEN LANG 

GEZOND BEWEGEN.
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Inleiding
Het Athletic Skills Model (ASM) is een beweegconcept met als doel om de wereld fitter en gezonder te maken. ASM 
kiest voor een holistische invalshoek waarbij lichaam en geest niet zijn te scheiden zijn. Het vertrekpunt is bewegen. 
Gevarieerd, veelzijdig en zoveel als mogelijk met plezier! Dit geldt voor iedereen van elke leeftijd en niveau. ASM 
richt zich naast de kwantiteit van bewegen, sterk op de kwaliteit van bewegen.
 
In de jaren ‘90 ontstond de visie van René Wormhoudt en Geert Savelsbergh waarin het belang van gezondheid 
en veelzijdig bewegen centraal stond binnen een Breed Motorische Ontwikkelen van in eerste instantie jeugd. 
Het eerste Nederlandse boek in 2012 versterkte de vraag naar de ASM Advanced-opleiding. Duizenden opgeleide 
deelnemers zijn op dit moment werkzaam in domeinen die invloed hebben op bewegers, zoals de trainer/coach, de 
vakleerkracht, de buurtsportcoach, de dansleraar of de zorgverlener.
 

Visie op bewegen als basis voor ontwerp
Beweegarmoede veroorzaakt gezondheidsschade. Volwassenen en kinderen zitten meer stil dan ooit. En als we 
bewegen is het vaak niet veelzijdig als je kijkt naar de Schijf van 10! Deze schijf bestaat uit 10 grondvormen van 
bewegen en vormt niet alleen de basis van het ASM-beweegconcept, maar ook vormt ook de basis voor ontwerp 
en inrichting van de diverse beweegomgevingen. Vele gemeenten zoals Amsterdam, Veendam, Almere, Den Haag, 
Rotterdam, Groningen, Ede en Zevenaar hebben inmiddels ontwerpen gerealiseerd van nieuwe binnen - en buiten 
accommodaties.
 

Op maat
Geen sportpark, gymzaal, openbare ruimte of fysiopraktijk is gelijk qua vormgeving, hoogtes, aantal m2 en netwerk 
eromheen. Zo heeft bijvoorbeeld elke gemeente in Nederland haar sportinfrastructuur op andere wijze vormgegeven. 
De ASM-ontwerpen houden hier rekening mee, een gymzaal in Rotterdam ziet er anders uit dan een gymzaal in 
Zevenaar, een PLAYCE in Almere is anders dan een PLAYCE in Groningen en een Skills Garden in Den Haag is 
anders dan een Skills Garden in Veendam.
 
Informatie én inspiratie
Deze brochure is er ter informatie én inspiratie. We hopen u als lezer te informeren over de talloze mogelijkheden 
die er zijn om het ASM een plek te geven in een school, zorgcentrum, wijk, gemeente of sportpark. Daarnaast geven 
we een korte omschrijving van het specifieke project om een beter inzicht te geven in de diversiteit aan vertrekpunten 
en ambities van projecten en opdrachtgevers.
 
Athletic Skills Company
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De ontwerpprincipes van het ASM #DesignedbyASM 

De schijf van 10! 
Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid en is 
de basis voor een leven lang plezier in bewegen. Het ASM heeft hiervoor de 
Schijf van 10! ontwikkeld die bestaat uit tien basisvormen, ofwel grondvormen 
van bewegen. Deze grondvormen zijn gezamenlijk belangrijk voor een optimale 
motorische ontwikkeling voor iedereen. De wetenschappelijk en praktisch 
onderbouwde Schijf van 10! biedt een structuur voor beweegprogramma’s maar 
geeft ook inzicht in ons eigen beweeggedrag. Het is universeel toepasbaar voor 
alle vormen van bewegen en sport en kan daarmee een gemeenschappelijke taal 
zijn voor samenwerking tussen alle beweegprofessionals. Bovendien gebruikt 
het ASM de Schijf van 10! in de analyses voor de inrichting van de sportieve 
binnen- en buitenruimte. 

De 10 grondvormen van bewegen zijn:
1. Balanceren en vallen  6. Gooien, vangen, slaan en mikken
2. Stoeien en vechten   7. Trappen, schieten en mikken
3. Gaan en lopen   8. Klimmen en klauteren
4. Springen en landen   9. Zwaaien en slingeren
5. Rollen, duikelen en draaien 10. Bewegen op - en maken van muziek

 

Athletic Skills Model   (ASM)
Het ASM is een talentontwikkelingsmodel met een wetenschappelijke en praktisch onderbouwde visie op de 
ontwikkeling van bewegen van jong tot oud, voor mensen met en zonder beperking, in de topsport, breedtesport 
& lifestyle, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst & cultuur. We streven naar een 
verbindende rol tussen alle domeinen die invloed uitoefenen op de beweger. De beweger staat in deze visie centraal.

Veelzijdig bewegen als rode draad
Voor een gezonde brede ontwikkeling is het goed om zoveel 
mogelijk verschillende basisvaardigheden binnen sporten, 
spelvormen, oefenvormen en activiteiten te doen. Dit zorgt 
voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit 
en meer plezier in sport en bewegen. Op alle niveaus, voor 
alle leeftijden!

®

®

Bewegen op- & maken van muziek - K limmen & klauteren - Trappen, schieten & m
ikken - R

ollen, duikelen & draaien - Gaan & lopen - Balanceren & vallen - 
Stoe

ien 
& ve

cht

en 
- S

pri
ng

en
 &

 la
nd

en
 -

 G
oo

ie
n,

 va
ng

en
, s

la
an

 &
 m

ikk
en

 - 
Zw

aa
ien

 & slin
gere

n -

©
 A

th
le

tic
 S

ki
lls

 C
om

pa
ny

®

dance

60

15

30

45

Designed 
by ASM

#

6 7



Tijdlijn
2011 - AFC Ajax

2020 - 
ALO Amsterdam

2022 - 
Hogeschool Inholland
Haarlem

2022 - 
Leer- en sportpark 
Veendam

2021 - Sterrenschool 
Zevenaar

2016 - KNVB
Voetbal Medisch centrum

2017 - 
AKT-ruimtes Almere 2018 - 

PSV Eindhoven

2020-
Padel Schiedam

2018 - 
van der Knaaphal - Ede

2020-
Pascal College

2017 - KNVB Zeist

2021 - MBO College 
Almere Poort

2021 - Sportbedrijf
Nunspeet

2021 - Hockeyclub 
Fletiomare

2021 - Playce 
Zernike Campus

2018 - Prinses Máxima 
Centrum

2020 - 
Gymzaal polderplein

2020 - 
Kimwierde Almere

2021-
Playce X - Ede

2021- Gorinchem

2021- Padel KNVB

2019 - Gymzaal Vught

2019 - Almere Haven

2020 - Cartouche

2020 - Koggenland

2021 - Almere City FC
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Al jarenlang werd er binnen AFC Ajax gewerkt volgens 
het Athletic Skills Model (ASM). Zowel bij de jeugd als 
de senioren. Daar heeft het ASM de visie toegepast van 
het Breed Motorisch Ontwikkelen. De realisatie van de 
Athletic Skills Track was daarmee het slotstuk van 
jarenlange doorontwikkeling binnen de club. De Athletic 
Skills Track is de eerste sport- en beweegvoorziening 
in Nederland waar de visie van het ASM als basis 
voor de inrichting van de ruimte heeft gediend. De 
ruim 5.000 m2 grote voorziening biedt de ruimte 
om het voetbalathletisch vermogen van de spelers 
op veelzijdige wijze te vergroten. De Athletic 
Skills Track is de basis geweest voor de verdere 
uitwerking van het concept Skills Garden. Dit 
concept is ontwikkeld door ASM en adviesbureau 
Kragten.

Athletic Skills Track
AFC Ajax

Opdrachtgever: AFC Ajax 
Adres: Borchlandweg 18, Amsterdam

Oplevering: juni 2011

5000 m²
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Skills Garden Leer- en sportpark Veendam

Opdrachtgever: Gemeente Veendam
Adres: Langeleegte 16A, Veendam
Oplevering: Maart 2022

6318 m²

Na het faillissement van BV Veendam in 2013 heeft de gemeente ervoor gekozen 
om het stadionterrein te ontwikkelen tot een ‘Leer- en sportpark’. De nieuwbouw 
van de middelbare school op dit complex, de aanleg van een wielerbaan, bouw 
van een dojo (judo) en renovatie van de (kunst)grasvelden van amateurclub 
Veendam 1894 maakten onderdeel uit van deze herontwikkeling. De aanleg 
van de grootste Skills Garden tot nu toe (ruim 6.300 m2!) maakte dit Leer- en 
sportpark compleet. Het is een bijzondere plek geworden, midden in Veendam. 
De aantrekkelijk vormgegeven Skills Garden en omliggende voorzieningen 
maken, in combinatie met de vele opgeleide professionals in Veendam, het Leer- 
en sportpark tot dé plek waar Veendam komt om te sporten, spelen, bewegen, 
leren en ontmoeten. 
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Voetbal Medisch Centrum
KNVB

Opdrachtgever: KNVB Voetbal Centrum 
Adres: Woudenbergseweg 56, Zeist
Oplevering: juli 2016

Het Voetbal Medisch Centrum van de KNVB (FIFA Medical Centre 
of Excellence) biedt zorg voor elke sporter. De vloeren, wanden en 
plafond zijn ontworpen door het ASM, wat in de wereld van behandelen 
en revalidatie een grote innovatie is. De oefenprogramma’s worden 
gekoppeld aan een variatie van grondvormen van bewegen, waarbij de 
omgeving optimaal gebruikt kan worden.

207 m²
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De Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) leidt de professionals van de 
toekomst op. Het past in de ambitie van de opleiding om de studenten ook te 

onderwijzen in een ruimte die de creativiteit prikkelt en inspiratie meegeeft 
aan de studenten voor in hun toekomstig werkveld. Het resultaat is deze 

PLACYE School, waar vloer, wanden en zelfs de berging met het ontwerp 
en inrichting zijn benut om de Schijf van 10! in zijn volle breedte te 

kunnen ontwikkelen en exploreren. Het ontwerp is tot stand gekomen 
in samenwerking met de vakdocenten van de ALO.

PLAYCE School ALO Amsterdam

Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Adres: Dokter Meurerlaan 8, Amsterdam
Oplevering: november 2020

Fotograaf: Jan-Kees Steenman

432 m²
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Een gebiedsontwikkeling in Almere Haven, gecombineerd 
met de visie op sport en bewegen vanuit de gemeente 
middels het Almere Kenniscentrum Talent (AKT), vormde 
de basis voor de totstandkoming van de Skills Garden in 
Almere Haven. Directe aanleiding was de nieuwbouw 
van de sporthal Almere Haven, wat tevens de kans 
bood om ook de openbare ruimte opnieuw in te 
richten. Hiervoor koos de gemeente voor het concept 
Skills Garden. Het ontwerp is tot stand gekomen in 
samenspraak met bewoners, maatschappelijke 
organisaties en opgeleide ASM-instructeurs. Het 
is daarmee geworden tot een plek waar heel 
Almere komt om te sporten, spelen, bewegen en 
ontmoeten. De Skills Garden in Almere Haven 
is de eerste Skills Garden die is gerealiseerd 
in de openbare ruimte.

Skills Garden Almere Haven

Opdrachtgever: gemeente Almere 
 Adres: Parkwerf 138, Almere 

Oplevering: juni 2019

4428 m²
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PLAYCE Amere City FC

Opdrachtgever: Almere City FC
Adres: Competitieweg 20, Almere
Oplevering: april 2021

606 m²

Almere City FC heeft de kernwaarden ‘jong, 
eigenwijs en ambities.’ Ook bij Almere City FC is 
het Breed Motorisch ontwikkelen een belangrijk 
speerpunt. Alle jeugdtrainers hebben deelgenomen 
aan de ASM-opleiding en passen de visie toe. De 
realisatie van de PLAYCE past dan ook in de verdere 
ontwikkeling van deze ambitieuze club en sluit goed 
aan bij de kernwaarden.
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Hogeschool Inholland in Haarlem had de primeur om als eerste een Skills Garden bij 
een hogeschool te realiseren. Het ‘Centre Court’ is in een aantal maanden omgeturnd 

tot een sportieve en uitdagende plek. Hij wordt gebruikt door studenten in hun vrije tijd 
en tussen de lessen, maar ook als onderdeel van het onderwijscurriculum. Studenten van 

de opleidingen Sportkunde en de PABO krijgen hier les. Daarnaast bieden studenten er 
activiteiten aan, zowel voor studenten en medewerkers van de school als voor mensen van 

buiten de organisatie. Het kleurrijke ontwerp is mede tot stand gekomen door de inbreng van 
studenten.  

Skills Garden Hogeschool Inholland Haarlem

Opdrachtgever: Inholland Haarlem
Adres: Bijdorplaan 15, Haarlem

Oplevering: maart 2022

1250 m²
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De Sterrenschool in Zevenaar verhuisde naar een pand 
enkele kilometers verderop. Een oud bedrijfspand is volledig 
herontwikkeld tot een volwaardig en modern schoolgebouw, 
met daarin ook veel aandacht voor sport en bewegen. 
De inpandige gymzaal, die ook dienstdoet als aula voor 
bijvoorbeeld ouderavonden, is in dezelfde stijl van de 
rest van het pand ontwikkeld. De ruimte straalt daarmee 
eenheid met de rest van het pand uit. En zo kan het zijn 
dat je op korte afstand van elkaar een kookeiland, tuinkamer 
en gymzaal vindt. Bijzonder punt aan dit ontwerp zijn de 
judomatten die in het podium liggen verzonken, om het aantal 
m2 voor sport en bewegen te maximaliseren.

PLAYCE School 
Sterrenschool Zevenaar

Opdrachtgever: Sterrenschool Zevenaar
Adres: Guido Gezellestraat 42, Zevenaar
Oplevering: september 2021

172 m²
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De Da Costaschool in Elspeet is eind 2021 naar een nieuw 
schoolgebouw verhuisd. Onderdeel van dit schoolgebouw 
is een inpandige gymzaal. De school heeft daarbij 
gekozen voor het standaardconcept PLAYCE Indoor. De 
basiskleur van de vloer sluit aan bij het ontwerp van 
de architect. Sportbedrijf Nunspeet zorgt met haar 
buurtsportcoaches voor de goede activering van de 
zaal en kennisoverdracht naar de leerkrachten. Deze 
gymzaal wordt ook gebruikt door de tafeltennis- en 
gymnastiekvereniging. 

Sportbedrijf Rotterdam heeft vanuit haar sport- en 
accommodatiebeleid de ambitie om de vele sporthallen en 

gymzalen in de stad te innoveren. Gymzaal Polderplein in de wijk 
Feijenoord was aan renovatie toe. Deze gymzaal wordt primair 

gebruikt voor het onderwijs (basis-, voortgezet- en speciaal 
onderwijs). Bij deze zaal is gekozen het concept PLAYCE 

toe te passen. In samenspraak met de eindgebruikers is 
er een innovatieve gymzaal ontworpen en gerealiseerd, 

waarbij ook de wanden als beweegaanleiding in het 
ontwerp zijn betrokken. 

PLAYCE Indoor Elspeet

PLAYCE Gymzaal Polderplein

308 m²
252 m²

Opdrachtgever: Sportbedrijf Rotterdam 
 Adres: Hillevliet 96, Rotterdam

Oplevering: november 2020

Opdrachtgever: Sportbedrijf Nunspeet
Adres: Eeckelhagen 37, Elspeet
Oplevering: november 2021
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Basisschool De Springplank in Vught was in 2019 de 
eerste basisschool in Nederland die een gymzaalvloer 

kreeg waarbij het ontwerp is gebaseerd op het ASM. In 
samenspraak met de docenten en combinatiefunctionarissen is 
een uitdagende vloer ontworpen, waarbij er veel verschillende 

organisatievormen kunnen worden gerealiseerd en er 
voldoende differentiatiemogelijkheden zijn.   

De  Van der Knaaphal is een multifunctionele beweegruimte 
waarbij de vloer en wanden zijn betrokken voor een 
breed motorische ontwikkeling. De zaal wordt door diverse 
doelgroepen gebruikt: zowel individueel als met een groep 
bijvoorbeeld door het bewegingsonderwijs, de vechtsport, 
dansers en krachttraining.

PLAYCE 
Gymzaal Vught

PLAYCE 
 Van der Knaaphal

Opdrachtgever: Basisschool De Springplank 
& gemeente Vught
Adres: Sint Elisabethstraat 19, Vught
Oplevering: juli 2019

Opdrachtgever: gemeente Ede
Adres: Burg. Cees van der Knaapweg 10, Ede

Oplevering: juni 2018

252 m² 196 m²
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ASM heeft de binnenzaal ontworpen op trainingscomplex 
De Herdgang van PSV. De zaal is ontworpen om het 
Breed Motorisch Ontwikkelen vorm te geven binnen de 
jeugdopleiding van PSV. Deze ruimte is de eerste waarbij 
de wanden nadrukkelijk onderdeel uitmaken van het 
ontwerp. Daarmee is een balans gezocht naar de oog-voet 
en de oog-hand coördinatie, die noodzakelijk is voor de 
ontwikkeling van het voetbalathletisch vermogen.

Indoor Sportcomplex Olympiakwartier in het stadsdeel 
Almere Poort is een sportverzamelgebouw dat is 
opgeleverd in 2016. Het biedt onder meer ruimte aan 
een zwembad (1e verdieping) en sporthal (4e verdieping). 
Twee ruimtes zijn casco opgeleverd en hadden als 
bestemming ‘talentontwikkeling’. Deze ‘AKT-ruimtes’ 
zijn ingevuld vanuit het ASM en zijn geworden tot een 
locatie waar sportverenigingen, Regionale Talent Centra, 
buurtsportcoaches en onderwijs komen om te trainen 
en ontwikkelen. De combinatie van de twee zalen maakt 
dat alle grondvormen hier op veelzijdige wijze kunnen 
worden beoefend. Dit alles maakt onderdeel uit van het 
gemeentelijke programma Almere Kenniscentrum Talent 
(AKT), waar de gemeente als kartrekker fungeert om 
onderwijs, buurtsportcoaches, sportverenigingen en de 
openbare ruimte vanuit eenzelfde visie te laten werken en 
in te richten.  

PLAYCE  
PSV Eindhoven

AKT-ruimtes
Almere

Opdrachtgever: PSV Eindhoven
Adres: Oirschotsedijk 12a, Eindhoven
Oplevering: juli 2018

Opdrachtgever: Gemeente Almere
Adres: Pierre de Coubertinlaan 6, Almere

Oplevering: november 2021

324 m² 618 m²
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Naast het buitensportveld van het Pascal College 
werd een gebouw geplaatst. De school heeft van de 
nood een deugt gemaakt en aan ASM gevraagd om 
te komen tot een wandontwerp die aanspreekt, maar 
ook uitnodigt tot bewegen. Het resultaat is ruim 250 
m2 beweegmogelijkheden, die als onderdeel van 
lesprogramma’s kunnen worden gebruikt.

De KNVB Campus is de plek waar nationale selecties trainen en 
waar trainers worden opgeleid, scheidsrechters werken aan de 
arbitrage en (top)sporters revalideren. De omgeving is zo ontworpen 
dat er uitdagende beweegvormen van simpel naar complex kunnen 
plaatsvinden. Dat resulteert in een diversiteit aan sport- en 
beweegaanleidingen, waaronder baskets, slacklines, padelbanen, 
trappen, hellingen, muren, touwen en klimtoestellen.

Sportmuur PowerWall 
Pascal College

PowerHill  & PowerWall 
KNVB Campus

Opdrachtgever: Pascal College
Adres: Pascalstraat 4, Zaandam
Oplevering: augustus 2021

252 m²

3500 m²

Opdrachtgever: KNVB
Adres: Woudenbergseweg 56, Zeist

Oplevering: april 2017

®
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De PLAYCE bij Fletiomare is een kleurrijke aanvulling 
op het sportpark in Vleuten. Het compacte veld van zo’n 
170 m2 biedt een grote verscheidenheid aan organisatie- 
en differentiatievormen. De PLAYCE, een initiatief van de 
vereniging zelf, is daarmee het verlengstuk van de opleiding 
van deze ruim 2.200 leden tellende hockeyvereniging.

PLAYCE 
Fletiomare

170 m²

In een nieuwbouwwijk in De Goorn (gemeente Koggenland) 
had de gemeente de opgave om een speelveld in te richten. 

De kooi (hekwerk) was al besteld en aan het ASM is gevraagd 
om te komen tot een ontwerp waarmee het veld een bredere 

functie zou krijgen dan alleen voetbal en basketbal. Dit heeft 
geresulteerd in een ontwerp waar vele beweegaanleidingen 

aan zijn toegevoegd, waardoor het veld voor verschillende 
grondvormen van bewegen geschikt is en ook toegankelijk 

is voor een brede doelgroep. 

PLAYCE 
Gemeente Koggenland

Opdrachtgever: gemeente Koggenland
Adres: Kersengaard, de Goorn
Oplevering: juni 2020

215 m²

Opdrachtgever: Mixed Hockey Club Fletiomare
Adres: Alendorperplaats 1, Utrecht

Oplevering: november 2021
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Het park aan de Tiende Penninglaan in Gorinchem werd 
herontwikkeld. In deze herontwikkeling was ook ruimte 

voor de realisatie van een multicourt en daarbij is de keuze 
gevallen op de PLAYCE Sport. Het is geschikt als speelveld 

in de openbare ruimte, maar wordt ook gebruikt door de 
opgeleide buurtsportcoaches die weten hoe ze op dit veld de 

veelzijdigheid van hun doelgroep kunnen ontwikkelen. 

Het MBO College in Almere Poort was enkele jaren 
geleden de eerste MBO-opleiding die het Keuzedeel ASM 
introduceerde. Ook zijn alle vakdocenten Advanced opgeleid 
en zijn ze al jaren een belangrijke partner van het gemeentelijke 
programma Almere Kenniscentrum Talent (AKT). Met de 
realisatie van de PLAYCE op hun eigen terrein creëert het MBO 
College nog meer mogelijkheden om de sportprofessionals 
van de toekomst veelzijdig op te leiden.  Zowel inhoudelijk 
in hun eigen vaardigheid als in het les- en leidinggeven. 
De AKT-ruimtes liggen op loopafstand en worden ook in 
de lessen gebruikt. Het ontwerp is tot stand gekomen 
in samenwerking met de vakdocenten van het MBO 
College Almere Poort. 

PLAYCE Sport
Gorinchem

PLAYCE 
MBO College

Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem
Adres: Tiende Penninglaan, Gorinchem
Oplevering: mei 2021

Opdrachtgever: MBO College Almere Poort 
Adres: Winterspelenplein 25, Almere

Oplevering: juni 2021483 m²275 m²
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Jaren na de realisatie van het Sport Medisch Centrum 
en de ASM-elementen in de buitenruimte op de campus, 
zijn er twee padelbanen aan de campus toegevoegd. 
Ook het Nederlands elftal gebruikt deze padelbanen 
in de Zeister bossen. Het is de volgende stap in het 
creëren van een veelzijdige sport- en beweegomgeving 
op de thuisbasis van de Nederlandse voetbalbond.  

Het racketsportcentrum in Schiedam koos, ingegeven 
door de nieuwe eigenaren, een nieuwe koers met 
haar centrum. Daar maakte de realisatie van nieuwe 
padelbanen onderdeel van uit. De eigenaren, oud 
vakdocenten en opgeleide ASM-instructeurs, wilden 
echter ook een Padelbaan vanuit de ASM-visie een 
plek geven. Dat is de reden waarom in Schiedam de 
eerste PLACYE Padel van Nederland is gerealiseerd. 
Een plek waar, naast het spelen van de sport padel, 

de verschillende beweegaanleidingen op de vloer, met 
het in hoogte verstelbare net en wanden uitnodigen tot een 

veelzijdig programma!

PLAYCE Padel KNVB

PLAYCE Padel 
Racketsportcentrum Schiedam

500 m²

325 m²

Opdrachtgever: KNVB 
Adres: Woudenbergseweg 56, Zeist

Oplevering: mei 2021

Opdrachtgever: Racketsportcentrum Schiedam 
Adres: Zoomweg 4, Schiedam
Oplevering: oktober 2020
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De ambitie die de gemeente uit heeft gesproken voor 
sportpark De Peppel, is om het sportpark te ontwikkelen 
tot een ‘vitaal sportpark’. Een goede padenstructuur, 
verbeterde toegankelijkheid, realisatie van innovatieve 
voorzieningen en het breder toegankelijk maken voor 
meerdere doelgroepen waren de belangrijkste doelen. De 
keuze is daarbij gevallen op de PLAYCE X. Dit veld, centraal 
op het sportpark, wordt gebruikt door de opgeleide ASM-
instructeurs van de omliggende verenigingen en de 
buurtsportcoaches van Sportservice Ede. Daarnaast is het 
een voorziening in de openbare ruimte waar inwoners naar 
toe kunnen komen.

De buitenruimte op de Zernikecampus in Groningen 
is in 2021 heringericht. Naast de aanpassingen in de 
voorzieningen voor het Openbaar Vervoer, kreeg ook de 
verblijfsfunctie een impuls. Zo is er meer groen en zijn 
er meer zitgelegenheden gecreëerd. Daarnaast was er in 
het oorspronkelijke ontwerp een sportveld ingetekend. De 
Hanze Hogeschool voor Sportstudies wilde graag dat dit 
een PLAYCE vanuit het ASM zou worden. De PLAYCE is dan 
ook ontworpen in samenspraak met de docenten.

PLAYCE X 
Ede

PLAYCE 
Zernikecampus

Opdrachtgever: gemeente Ede
Adres:Peppelensteeg, Ede
Oplevering: mei 2021

Opdrachtgever: Hanze Hogeschool
Adres: Zernikeplein 17, Groningen

Oplevering: november 2021

484 m² 330 m²
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Het PMC in Utrecht is een centrum voor kinderoncologie. De Skills 
Garden die daar is gerealiseerd is bedoeld voor de kinderen 
die in het centrum verblijven, hun ouders, familie en het 
personeel. De ambitie is om dit een plek te laten zijn waar 
iedereen kan komen om te sporten, spelen en ontmoeten. 
In het ontwerp is ook rekening gehouden met de 
toegankelijkheid van de voorzieningen voor de doelgroep.  

Skills Garden
Prinses Máxima Centrum

Opdrachtgever: Prinses Máxima Centrum
Adres: Heidelberglaan 25, Utrecht

Oplevering: juni 2018

1850 m²

WORDT VERVOLGD...
Almere 

Amsterdam
Apeldoorn 
Den Haag 
Groningen

Leeuwarden

De projecten in deze brochure zijn mede mogelijk gemaakt door:
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