Open Club en Vitaal sportpark De Sonders Beltrum.
Inpassing survivalrun trainingsveld en een beachvolleybalveld.
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Detail uitwerking
Legenda
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Trainingsvoetbalveld
verkleinen tot
108 x 72 meter.
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Bestaande bomen,
te gebruiken voor de
constructie van hindernissen.

Bestaande verlichting.
Nieuw aan te leggen groen,
als afscheiding en aankleding.
+/- 300 cm hoog.
Nieuw aan te leggen haag, als afscheiding
+/- 100 cm hoog.
Hindernis gemaakt van robuust,
duurzaam hout. Met de maximale hoogte
van de bestaande bomen.
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Ingang survivalrun
trainingsveld af te
sluiten met een poort.

Kleedkamers
De kleedkamers zijn vanuit het
parkeerterrein goed bereikbaar en
kunnen gebruikt worden voor de
survivalrun trainingen en bij het
gebruik van het beachvollybalveld.
Route
Vanuit de kleedkamers is het
survivalrun trainingsveld en het
beachvollybalveld via de
(bestaande) route 1 te bereiken.
Voor de trainingsmomenten kan dit
pad ook gebruikt worden voor de
warming-up.
Het is namelijk mogelijk om hier
enkele kleine hindernissen in te
passen. Bovendien wordt er op die
manier een verbinding gelegd tussen
het survivalrun trainingsterrein en het
sportpark De Sonders. Route 2 en 3
kunnen verrijkt worden door het
aanleggen van natuurlijke
hindernissen in het reeds
aanwezige groen.

G-creation - Tuin- & Landschapsontwerp - Beerninkweg 22a - 7104 BM Meddo - info@g-creation.nl - telefoon 06.13055965

Onderhoudspad en
toegangshek verleggen
om trainingsvelden te
kunnen bereiken.
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De centrale parkeerplaats bij de
toegang van sportpark De Sonders
biedt genoeg parkeergelegenheid in
combinatie met de parkeerplaats aan
de Avesterweg.

De trainingsvelden zijn deels
beschut en deels open, voor zowel
een speelse aanblik vanaf de
Avesterweg als een intieme sfeer
vanaf het sportpark.

Loop en klimrichtingen tussen de
hindernissen en bestaande bomen.
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Parkeren

Beachvollybalveld,
in de winter te gebruiken als survivalrun
looptrainingsveld.
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Overzichtstekening

Survivalrun hindernissen

Een net kan tussen
de bestaande bomen
gespannen worden
op het trainingsterrein of op de
route er naar toe.

Op open
plekken kunnen
(tijdelijke)
simpele
hindernisen
gebouwd
worden.
Een vierpoot bok biedt veel mogelijkheden om diverse
hindernissen te combineren met elkaar.
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