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Eén jaar Skills Garden 
in Almere Haven 
20 juni bestond de Skills Garden in Almere exact een jaar. De Skills Garden is in samenspraak op maat ontworpen 
voor de wijk in Almere Haven. Dit doet ASM door inzet van een omgevingsanalyse en buurtparticipatie tijdens de 
ontwerpfase. Daardoor is het gebruik door de verschillende doelgroepen hoog. Ook de combinatie van de software 
(programmering) op een aansluitende hardware (de omgeving) is een uniek punt. Vanuit ASM wordt daar de 
SMARTware (opleiding) aan toegevoegd. Om zo ook alle professionals op te leiden, zodat zij het maximale uit de 
omgeving halen. Elke gemeente is welkom bij ASM voor een op maat gemaakte en beweegvriendelijke openbare 
omgeving, vanuit een wetenschappelijk en praktisch onderbouwde visie op bewegen. Voor zowel de ongeorganiseerde 
bewegers als voor alle georganiseerde domeinen. 

Vanwege het éénjarig jubileum spraken we met de verschillende gebruikers van de Skills Garden en met mensen vanuit 
de doelgroep die betrokken waren bij de realisatie.  

02 De opening 
Juni 2019 - met o.a. Erik Scherder, Erben Wennemars, 
wethouder Sport Julius Lindenbergh & René Wormhoudt  

07 Tim Tier-van Lit  
Projectadviseur Almere Kenniscentrum  
Talent (AKT), Gemeente Almere 

08 Erwin Duits 
Buurtsportcoach Almere Haven, De Schoor 

10 Frank Hermans 
Coördinator werkgroep Toegankelijkheid, Stedelijk 
Overlegorgaan Gehandicapten Almere (SOGA) 

11 Marco Remmelts 
Docent Sport & bewegen, MBO College Poort &  
Jeugdtrainer, Almere City FC 

12 Karen van Damme 
Bootcamptrainster, Fit Family Tree 
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De opening 
Archief juni 2019 -  

Natuurlijk kende de presentatie van de eerste Skills Garden in Nederland een 
gelikte opening, maar na het officiële gebeuren kwam de waarde van het project in 

Almere pas echt tot zijn recht. De bevolking van de stad in de polder nam binnen 
no time in grote getalen bezit van het ASM-project. Jong en oud reed per fiets door 
de kuipbochten, voetbalde op de a-symmetrische voetvolleyveldjes en hing aan de 

rekstokken die er stonden te glimmen van nieuwigheid. En dat is natuurlijk ook 
precies de bedoeling van de Skills Garden. Bewegen voor iedereen, plezier met 

elkaar, sociale controle, samenhang in de wijk. Het was allemaal onderdeel van de 
verwachting, zoals initiatiefnemer René Wormhoudt al eerder bedacht. ,,Want pas 

een dag voor de opening hebben we de bouwhekken weggehaald. Daar groeven 
de kinderen zich al als konijnen onderdoor om te spelen.” Tot vreugde van de 
bedenker van het ASM (Athletic Skills Model) reed er al gelijk een vrouw per 

scootmobiel de fraai gekleurde accommodatie op om wat oefeningen te doen. 
Want de Skills Garden is er ècht voor iedereen. 

De 20e juni werd zodoende een gedenkwaardige dag voor Almere Haven, dat 
zich zeer professioneel en ambitieus toonde door het project aan te gaan. De 

Skills Garden is in samenwerking met de gemeente Almere en ontwerp- en 
ingenieursbedrijf Kragten gerealiseerd. Professor Erik Scherder en oud-
topsporter Erben Wennemars, die bij de feestelijke gebeurtenis aanwezig 

waren, vertelden in hun lezingen over het positieve effect van uitdagend 
bewegen op het brein en over een andere kijk op talentontwikkeling in de 

sport. 

De eerste van Europa 
De eerste huizen van Almere, die in 1976 gebouwd werden, liggen om de 

innovatieve Skills Garden. De stad is bezig met het vernieuwen van haar wijk. 
De wethouder van Sport in Almere, Julius Lindenbergh: ,,Almere is altijd al 

een stad geweest waar we nieuwe dingen proberen met elkaar. De Skills 
Garden past hier perfect in. Iets waar we heel trots op zijn als gemeente. Er is 

ook geluisterd naar de diverse behoeften van bewoners, omdat we de Skills 
Garden hebben gemaakt voor de mensen en niet voor de gemeente. Mensen 

maken per slot van rekening de stad. De vrij toegankelijke Skills Garden past 
in ons sportbeleid om mensen te laten bewegen, want bewegen zorgt voor 

plezier, verbondenheid en ontwikkeling.’ 
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”Om de witte stof (verbindingen die signalen 
doorgeven) optimaal te laten functioneren moet 
iemand nieuwe en uitdagende dingen doen die 
moeite kosten. En daar is deze Skills Garden bij 

uitstek geschikt voor.”

ERIK SCHERDER 
Neuropsycholoog, VU Amsterdam



Professor Erik Scherder sprak in zijn presentatie 
over de effecten van bewegen op het brein. Om 
de witte stof (verbindingen die signalen 
doorgeven) optimaal te laten functioneren moet 
iemand nieuwe en uitdagende dingen doen die 
moeite kosten. ,,En daar is deze Skills Garden bij 
uitstek geschikt voor”, sprak de Professor van de 
VU Amsterdam. 
 
Erben Wennemars benaderde vanuit zijn 
loopbaan vooral het praktische gedeelte. Hij 
werd opgeleid in het aloude adagium, dat je heel 
hard sportspecifiek moet trainen om de top te 
halen. Maar al tijdens zijn loopbaan voelde hij 
aan, dat het allemaal niet helemaal optimaal was 
wat hij deed. En dus werd aan de hand van zijn 
presentatie duidelijk, dat de puzzelstukjes van 
het ASM langzaam maar zeker ook allemaal op 
zijn plaats vallen bij de oud-sprinter uit Dalfsen. 

Speel, sport, beweeg en ontmoet! 
De Skills Garden is een op maat gemaakte 
multifunctionele leefomgeving die uitnodigt tot 
bewegen, sporten, samenzijn, beleven en 
participeren. De openbare beweegvoorziening is 
gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde 
visie van het Athletic Skills Model. Diverse 
doelgroepen en domeinen kunnen elkaar hier 
ontmoeten en tegelijkertijd sporten, revalideren, 
ontspannen, trainen en spelen. Er is aandacht 
voor bewegers met een rolstoel, rollator of 
scootmobiel, en er is aandacht voor visueel 
beperkte bewegers. Geen aparte speelplekken 
voor de verschillende doelgroepen, maar een 
geïntegreerde plek voor iedereen. Het ASM 
streeft naar het verbinden van diverse domeinen 
met elkaar. 

Met de implementatie van de Skills Garden heeft 
de gemeente Almere het mogelijk gemaakt om 

voor de buurtbewoners, sportverenigingen, 
scholen, sportbonden en 
gezondheidsinstellingen een aanpak te bieden 
voor een gezonde en vitale leefstijl en maakt het 
bovendien duurzaam gebruik van een 
beweegaccommodatie. Voor de sportschool, 
brandweer en politie bestaat de mogelijkheid om 
op de Skills Garden via buitenprogramma`s 
beroepsmatig fit te blijven. Senioren kunnen 
bijeenkomen voor bijvoorbeeld balanstraining of 
om samen met kinderen te spelen en het 
onderwijs kan hier gymlessen aanbieden. 
  
Op deze universele accommodatie staan de 
grondvormen van bewegen centraal, zoals 
bijvoorbeeld: balanceren, steunen, hangen, 
gooien, schieten, klimmen, zwaaien of bewegen 
op muziek. Via deze grondvormen kunnen 
belangrijke voorwaarden om fit te worden en te 
blijven zoals: kracht, snelheid, lenigheid, 
uithoudingsvermogen en behendigheid, worden 
geoefend. De Skills Garden probeert met haar 
kleuren, vormen, inrichting en diverse 
ondergronden uitdagend en verleidelijk te zijn 
voor elke beweger. De beweger wordt zo 
(on)bewust gestimuleerd om zich veelzijdig, 
creatief en met plezier te ontwikkelen via sport-, 
spel- en oefenvormen. 

Geen stanaard veldje 
Martijn Postuma, tot 1 maart 2020 werkzaam bij 
de de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur van 
Almere, was nauw betrokken bij de realisatie van 
de Skills Garden. ,,Op een gegeven moment 
kwam er een vraagstuk voorbij dat Almere Haven 
zijn sporthal ging vervangen. DDoordat de 
sporthal is gedraaid, zijn er nieuwe 
parkeerplaatsen gerealiseerd op de oude 
playground. Dat bracht de vraag met zich mee 
waar de nieuwe playground zou moeten komen. 

Aangezien we ons verhaal over het AKT en het 
ASM al meerdere malen hadden verteld, 
ontstond het idee om hier een Skills Garden te 
maken in plaats van een ‘standaard veldje’. Een 
projectgroep, die bestond uit de gemeente 
Almere, ASM, Kragten, Dusseldorp en KSP, werd 
gevormd. We hebben de inwoners toen duidelijk 
verteld welke visie er achter de Skills Garden zit. 
Als gemeente vinden we het belangrijk om te 
weten waar de doelgroepen behoefte aan 
hebben. Daarom zijn de inwoners, met hun 
ideeën, wensen en randvoorwaarden, meerdere 
malen betrokken geweest in dit proces. Aan 
René hebben we gevraagd alle input uit de wijk 
en de visie van het ASM te verwerken in één 
ontwerp. In juli 2018 zijn we nogmaals 
langsgegaan met de ontwerptekeningen van het 
ASM, waarin alle betrokkenen enthousiast waren 
over het ontwerp van de Skills Garden.’’ 
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”Op de powerhill zaten een aantal 
pubermeiden te lunchen met elkaar. Verderop 
zat een man een boek te lezen op een bankje, 

er waren ontzettend veel kids bezig met 
stepjes en fietsjes bezig op de pump track en 
er was een grote groep aan het voetballen. Dit 

staat voor mij symbool voor hoe de Skills 
Garden gebruikt moet worden en hoe die 

uiteindelijk ook is bedacht.” 

- Martijn Postuma, voormalig projectmanager 
Almere Kenniscentrum Talent (AKT
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”Wij zijn als organisatie betrokken geweest bij de ontwikkeling van 
de Skills Garden. Iedere gemeente heeft mensen met een handicap. 
Dit zijn ook potentiële bewegers die op hun eigen manier kunnen 
bewegen. Het VN-verdrag handicap roept gemeente op om rekening 
te houden met ‘inclusiviteit’ voor alle gebruikers valide en minder-
valide. Deze Skills Garden is met haar brede paden en harde 
ondergronden hier een goed voorbeeld van en zet een stap in de 
goede richting. Het nodigt echt uit om te gaan bewegen.” 

- Petra van Booij 
Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere (SOGA)

Foto: René Wormhoudt in gesprek met een rolstoelgebruiker uit de buurt  
over de haalbare toepassing van de heuvels in de Skills Garden
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Tim Tier-van Lit 
Projectadviseur Almere Kenniscentrum 
Talent (AKT), Gemeente Almere 

“We willen alle beweeg- en sportaanbieders in 
de stad met elkaar verbinden en één visie laten 
ademen”, legt hij uit. “Wij stimuleren een 
veelzijdige ontwikkeling van de motorische 
vaardigheden. Hierin speelt de ASM-filosofie een 
belangrijke rol. Zo halen we het maximale uit de 
Skills Garden.”  

De Skills Garden biedt niet alleen ruimte voor de 
georganiseerde sport. Ook zonder 
programmering is het drukbezocht. “De Skills 
Garden is namelijk in samenspraak met de wijk 
ontworpen. Er lag al een speeltuin voor de 
allerjongsten, dus er is gekeken naar welke 
behoeftes er nog waren. Nu komen er heel veel 
kinderen onbewust in aanraking met veelzijdig 
bewegen. Ze gaan met hun step of hun 
skateboard op de pumptrack, maar ze gaan er 
óók nog even mee van de heuvel af. Ze kunnen er 
ook gewoon basketballen, maar op het veld 
liggen gekleurde vlakken zodat dit ook onbewust 
tot andere vormen en beweeggedrag kan leiden. 
Dat is natuurlijk mooi.”  

“Zelfs jongeren en volwassenen die komen om te 
hangen, worden getriggerd om te bewegen”, 
vervolgt Tier-van Lit. “Dan zie je dat ze zich toch 
ineens optrekken aan de Calisthenics of dat ze 
een potje mee voetballen. Ook ouderen komen er 
om een potje jeu de boules te spelen. Dan zie je 
de totale inclusie die er plaatsvindt.”  

Inmiddels heeft De Skills Garden ook al de 
nodige aandacht van buitenaf getrokken. Vorig 
jaar kwam een handbalvereniging uit Volendam 
er bijvoorbeeld een dagje trainen. Ook Almere 
City FC, gevestigd in Tussen de Vaarten en dus 
niet vlakbij, kwam al langs. “En dan krijg je een 
kruisbestuiving. De ongeorganiseerde sport 
komt in aanraking met de georganiseerde sport. 
Kinderen zien dat een erkende handbal- of 
voetbaltrainer de Skills Garden gebruikt én op 
wat voor manier. Anderzijds ziet de 
georganiseerde sport soms hele creatieve ideeën 
bij de ongeorganiseerde sport. Zo versterken zij 
elkaar.” 
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“Zelfs jongeren en 
volwassenen die 

komen om te hangen, 
worden getriggerd om 

te bewegen.”



Erwin Duits 
Buurtsportcoach Almere Haven,  

De Schoor 

“Iedereen met een vraag over sporten en 
bewegen kan bij mij terecht”, vertelt Duits. “Dat 
kunnen bijvoorbeeld scholen of de gemeente zijn. 
Als de gemeente aangeeft dat de vergrijzing 
toeneemt en dat ze meer sportieve activiteiten 
voor ouderen willen, dan probeer ik zelf iets op 
touw te zetten of ze in contact te brengen met de 
juiste persoon.”  

Sinds juni 2019 kan Duits bij zijn werkzaamheden 
de Skills Garden gebruiken. Momenteel sport hij 
er met senioren. “Normaal doen we dat binnen. 
Nu zien we hier en daar ook senioren 
terugkomen naar de Skills Garden om zelf nog 
wat te gaan bewegen. Het werkt dus aanstekelijk 
en dat is heel positief.”  

“De Skills Garden leent zich er namelijk goed 
voor om zelf aan de slag te gaan”, vervolgt hij. 
“Je kunt er je fantasie en je sportieve energie 
kwijt. Toch merk je dat steeds meer kinderen 
buitenspelen moeilijk vinden. Daar kunnen wij in 
de Skills Garden mooi bij ondersteunen. Jonge 
kinderen staan daar eigenlijk altijd voor open, 

want zij zijn nog erg fantasierijk en letten minder 
op asymmetrische lijnen van het voetbalveldje. 
Tieners klagen heel soms over de alternatieve 
belijning. Als je hen vervolgens de ASM-filosofie 
uitlegt, begrijpen ze het vaak wel. Ook ouders 
probeer ik te betrekken. Zij gaan vaak op een 
bankje zitten als hun kinderen sporten, maar ze 
kunnen zelf ook iets op de Skills Garden doen.”  

En zo is de Skills Garden voor iedereen 
toegankelijk. “Als je veel met sport hebt, kun je 
er uitstekend uit de voeten. Als je een sport 
zoekt, zul je die in de Skills Garden waarschijnlijk 
vinden. En heb je niks met sport, dan triggeren 
alle mogelijkheden en kleuren je in ieder geval. 
De beleving is gewoon heel groot. Een tijdje 
terug viel een jongetje met zijn BMX-fiets. Hij had 
een nare wond, maar de volgende dag was hij er 
weer. Mét zijn been in het verband. Veel kinderen 
ervaren de Skills Garden niet als een 
sportterrein, maar zij doen wel van alles met hun 
spieren en hun balans. Onbewust maken zij 
capabele bewegers van zichzelf.” 
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“Je kunt er je fantasie 
en sportieve energie 
kwijt.”
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Frank Hermans 
Coördinator werkgroep Toegankelijkheid, Stedelijk 
Overlegorgaan Gehandicapten Almere (SOGA) 

“Op de allereerste fase na, zijn wij met SOGA 
vrijwel vanaf het begin betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van de Skills Garden,” zo vertelt 
Hermans, die al vele jaren werkzaam is met 
mensen met een beperking. “Hoe die 
ontwikkeling in z’n werk ging? Omdat wij er niet 
dagelijks mee bezig zijn, werd ons eerst de 
gedachte achter de Skills Garden helemaal 
uitgelegd. Een even simpele als duidelijke uitleg. 
Daarnaast werd aan ons gevraagd wat wij voor 
ogen hadden, wat wij graag terug zouden zien in 

de Skills Garden. Dat zorgde ervoor dat er ruimte 
was om onze visie te delen en dat we ook overleg 
konden hebben met onze achterban. Dat hebben 
we als erg prettig ervaren.”  

Tot aan de oplevering werkte SOGA vervolgens 
mee aan de realisatie van de Skills Garden. 
Hermans vervolgt: “Zeker in de eerste periode 
na de opening hebben wij er veel gebruik van 
gemaakt. De opzet ervan is anders dan elke 
andere plek waar je in het openbaar kan 
bewegen en sporten. Het is strak vormgegeven 

en laagdrempelig, maar tegelijkertijd ook 
modern opgezet. Daarbij is het goed toegankelijk 
voor iedereen, mensen met een beperking 
worden er geaccepteerd.”  

Wat betreft Hermans is de realisatie van de 
Skills Garden in het Stadswerfpark dan ook een 
succes. “De Skills Garden is in die korte tijd echt 
een onderdeel van Almere geworden. Ik hoop in 
de toekomst dan ook op meer van dit soort 
initiatieven. Want hoe meer, hoe beter!” 
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“De Skills Garden is in korte tijd echt een onderdeel 
van Almere geworden.”



Marco Remmelts 
Docent Sport & bewegen, MBO College Poort  

& Jeugdtrainer Almere City FC 

“Het team dat ik vorig seizoen trainde, Almere 
City onder 11, heeft meegewerkt aan de opening 
van de Skills Garden,” zo vertelt Remmelts. “Al 
mijn spelers reageerden meteen heel erg 
enthousiast op de mogelijkheden die daar zijn. Ze 
wilden van alles doen; tennissen, wall jumps 
maken en ze waren natuurlijk veel te vinden bij 
de tafel waarop ze konden voetballen. Ik ben zelf 
ook ASM-instructeur en gebruik regelmatig 
oefeningen tijdens mijn voetbaltrainingen, omdat 
ik erin geloof om sporters veelzijdig te trainen. 
Zo worden ze betere atleten.”  

Remmelts keerde na de opening van de Skills 
Garden een keer terug met zijn team, maar dat 
heeft een praktische reden. “Almere Haven ligt 
nogal ver bij de club vandaan,” legt hij uit. “En in 
Almere Poort hebben wij de ASM-zalen. Hier 
trainden wij met de groep om de twee á drie 
weken op maandagavond onder meer de 
kerndoelen van bewegen. Het zou wat mij betreft 
mooi zijn als er op meerdere plekken in Almere 
een Skills Garden wordt aangelegd. Op de 
Evenaar in Almere Buiten, bij de sportkooien, zou 
hiervoor een perfecte plek zou zijn. Overigens 

waren we van plan om dit voorjaar weer vaker 
naar de Skills Garden te gaan met het team, 
maar het coronavirus gooide helaas roet in het 
eten.”  

Tijdens zijn werk als docent komt het ASM ook 
met regelmaat terug. Remmelts: “Zowel in mijn 
lessen, als bij meerdere collega’s die ASM-
instructeur zijn. We bieden ook het keuzedeel 
ASM-instructeur aan. Zo wordt het voor de 
studenten steeds duidelijker wat het ASM 
precies inhoudt. Eén student heeft zijn stage 
onlangs in de Skills Garden gelopen. En de 
buitenlessen stonden daar voor dit voorjaar ook 
gepland… Hopelijk dat we dit door kunnen 
schuiven naar volgend jaar.”  

“Met mijn eigen kinderen ben ik ook regelmatig 
in de Skills Garden. Die vinden het daar 
fantastisch, er zijn zoveel mogelijkheden voor ze, 
het laat ze veelzijdig bewegen. Kinderen worden 
er uitgedaagd om andere dingen te doen dan ze 
gewend zijn. En ik ben van mening dat het voor 
elk kind van groot belang is om zich zo veelzijdig 
mogelijk te ontwikkelen.”    
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“Het zou mooi zijn als 
er op meer plekken in 
Almere een Skills 
Garden wordt 
aangelegd.”



Karen van Damme 
Bootcamptrainster, Fit Family Tree 

De bootcamps zijn voor mannen, vrouwen en één 
keer in de maand ook voor kinderen. “We bieden 
dus bootcamps aan voor het hele gezin”, vertelt 
Van Damme. “Sinds september 2019 is de 
bootcamp voor mannen en vrouwen elke 
zondagochtend in de Skills Garden. Sinds juni 
2020 bieden we de maandelijkse bootcamp voor 
kinderen óók aan in de Skills Garden. Dat is 
superleuk, want het is lekker ruim opgezet. Ze 
kunnen overal rennen, klimmen en klauteren. 

”In de Skills Garden kan Van Damme haar 
bootcamps op zo’n manier indelen, dat de 
deelnemers met veel verschillende 
bewegingsvormen in aanraking komen. En dat is 
niet eens altijd bewust, geeft ze toe. “Maar de 
omgeving daagt je heel erg uit. Het is een locatie 
met veel variatie. Elke bootcamp starten we met 
een rondje warmlopen. Dan komen we ook even 
over het trappetje en gebruiken we de helling 
naast de glijbaan. Ik kan er allerlei verschillende 
cardio- en krachtoefeningen doen. Zulke 
mogelijkheden maken dat de Skills Garden echt 
een toevoeging is. 

”Vóór de komst van de Skills Garden gaf Van 
Damme haar bootcamplessen vaak op het strand 
bij de wijk Noorderplassen. De sporthal in 
Almere Poort wordt ook gebruikt, maar in de 
zomer verkast die groep vaak naar het 
Cascadepark. “Het is voor de afwisseling wel 
eens lekker om naar het strand te gaan, maar 
daar heb je alleen maar zand en water. En het 
Cascadepark biedt alleen een grasveld. Op de 
Skills Garden heb je harde ondergrond, zachte 
ondergrond en hoogteverschillen. Ik laat de 
deelnemers bijvoorbeeld regelmatig lunges doen 
op een stuk dat omhoog of, net hoe je het bekijkt, 
omlaag loopt. Dat vergt weer wat meer kracht en 
aanpassing.” 

“De Skills Garden is dan ook een aanwinst voor 
de wijk”, besluit Van Damme. “Wij hadden met 
Fit Family Tree nog geen locatie in Almere 
Haven, terwijl er volgens mij best veel mensen 
uit de buurt mee wilden doen aan de bootcamps. 
De Skills Garden verkleint de drempel om te 
gaan en door de mooie, centrale ligging werven 
we misschien ook wel nieuwe sporters.” 
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“De mogelijkheden 
maken dat de Skills 

Garden echt een 
toevoeging is.”
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Skills Garden® is een concept van de 
Athletic Skills Company in samenwerking 

met adviesbureau Kragten en official 
suppliers KSP Kunstgras en Recreational 

Systems International.  

Meer informatie 
SkillsGarden.nl 

AthleticSkillsModel.nl 

Contact 
info@skillsgarden.nl 

contact@athleticskillsmodel.nl 

Met dank aan Karen van Damme, Tim Tier-van Lit, 
Erwin Duits, Frank Hermans & Marco Remmelts. 

Foto’s: Grokoshots & Fred Rotgans 
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