Aanloopfase inloopparcours afgerond

Onlangs is met de realisering van het ludieke zebrapad
voor de ingang van de atletiekbaan het laatste onderdeel
van de aanloopfase van het inloopparcours
gereedgekomen.
Daarvoor waren respectievelijk een groot bord met de
naam en het logo van Lionitas bij de ingang verschenen,
alsook een fotowand met 16 afbeeldingen van een
hardlopende man.
Ook de overkapping achter ons clubgebouw met
daaronder betonnen bielzen en stangen voor diverse
dynamische krachtoefeningen is een onderdeel van het
project.

Locomotion

Realisering 2014

De foto’s van de hardlopende man zijn afkomstig
uit de twaalf afbeeldingen tellende fotoserie Animal
Locomotion (vol.1, male nudes, plate 62, 1887) van
de Engelse fotograaf Eadweard Muybridge
(1830-1904).
Deze fotoserie is omgezet naar een reeks van
zestien afbeeldingen, zodat ze, uitvergroot op folie,
precies passen op de wand van het kleedgebouw.
Muybridge was in de 19e eeuw de eerste die foto’s
maakte met een mechanische, snelwerkende sluiter,
waardoor de belichtingstijd maar een fractie van een
seconde duurde. Hierdoor ontstonden voor het eerst
onbewogen foto’s van bewegende objecten.
Muybridge nam de twaalf foto’s van de hardlopende
man met evenzovele van deze ‘snelle’ fototoestellen. Door de afbeeldingen snel achter elkaar te
projecteren wordt beweging gesuggereerd. Het werk
van Muybridge heeft grote invloed gehad op het
ontstaan van de film.

Over de betekenis en de achtergronden van de fotowand
is inmiddels een tekstbordje geplaatst met de volgende
rechts vermelde tekst:

Als je de twaalf opnames van Muybridge als een
film achter elkaar afspeelt en herhaalt, dan is te zien
hoe de hardloper zich in 1887 heeft voortbewogen.
Uitgaande van de ideale loopsnelheid van tenminste
drie passen per seconde, laat hij een fraaie
looptechniek zien, die navolging verdient.

Vervolg inloopparcours
Oorspronkelijk maakten de verbeteringen van de
entreepartij en het alternatieve krachthonk annex
schuilplek deel uit van een breed plan om een
inloopparcours rond de atletiekbaan aan te leggen.
Dit parcours rond de atletiekbaan bleek geen haalbare
kaart te zijn.
Vervolgens werd daarom aangekoerst op de aanleg van
een inloopcircuit op wijkniveau.Voorlopig is dus als
aanloopfase wel een deel van het oude plan uitgevoerd
met de hier bovengenoemde verbeteringen.

< Uit : rapport
Inloopparcours

Het inloopparcours op wijkniveau is in gewijzigde vorm opgenomen in de plannen voor de Groene
Long in de wijk Nijlân. De Groene Long is het gebied rond de vijverpartijen bij de flatgebouwen
verderop in de wijk (omgeving Curaçaostraat en Prinsesseweg), maar heeft geen veilige en goede
verbinding met de Middelzeelaan. Wil het parcours werkelijk van nut zijn, dan zal een dergelijke
verbinding tot stand moeten worden gebracht. In hoeverre dat gebeurt, wordt door de gemeente
Leeuwarden in het midden gelaten, getuige de laatste voorstellen die zijn opgenomen in de passages
uit het planboekje hieronder.

Planboekje

‘De Groene Long’
van Nijlân

Passage uit het planboekje
2.8 Heuvel met krachthonk
Atletiekvereniging Lionitas heeft plannen voor een inloopparcours op
wijkniveau. Deze plannen zijn inmiddels in groter verband overgenomen door
de zeven sportverenigingen die Nijlân rijk is.
Met behulp van het inloopparcours willen zij een brug naar de wijk slaan in
de vorm van clinics, workshops voor gezond/beter bewegen en voorlichting.
De wandelroutes van De Groene Long zouden hier passend bij aansluiten.
Door de sportverenigingen, waaronder Lionitas, wordt nog gezocht naar een
verkeersvriendelijke verbinding tussen De Groene Long en het sportpark
Nijlân.
Om De Groene Long alvast geschikt te maken voor trainingen, is in het
inrichtingsplan een door Lionitas geïnitieerde heuvel met een krachthonk
opgenomen. Beide elementen kunnen goede diensten bewijzen bij het
trainen van spieren.
De wandelroutes met heuvel en krachthonk kunnen uitstekend gebruikt
worden voor trainingen van Lionitas en de CIOS-opleiding van het Friesland
College, maar zijn uiteraard voor iedereen vrij toegankelijk.
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Aanloopfase : fotomuur, aanpassing entreepartij, overkapping en oefentoestellen, december 2013

Passage uit vervolgrapport “Inloopparcours
Leeuwarden, onderdeel Aanloopfase”.
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UITGAVE VAN AV LIONITAS (DECEMBER 2013)

Colofon

ONTWERPEN:
DRIVE! 3d BUREAU VOOR OMGEVINGSONTWERP (MASTERPLAN, JULI 2012)
SPREZZATURA PROJECTBUREAU (MASTERPLAN, JULI 2012)
KUNSTENAARSDUO GROENEWOUD/BUIJ (PLANNEN AANLOOPFASE 2013)
MET STEUN VAN:
RABOBANK LEEUWARDEN-NOORDWEST FRIESLAND
BEHEERSSTICHTING CLUBHUIS LIONITAS
AV LIONITAS
PLANUITVOERING:
GROENEWOUD/BUIJ
SPREZZATURA

1. Langzaam verkeerroute van de binnenstad
naar de wijk Zuidlanden met aansluitpunten
naar het sportpark in de wijk Nijlân
in geel:
de (voorgenomen) fietsroute centrum-Zuidlanden
in rood:
het inloopcircuit met mogelijke uitbreiding binnen het
sportpark Nylân
in wit:
de aansluitingen naar de woonwijk Nylân, betere
verbindingen voor voetgangers en fietsers tussen wijk
en sportpark

Sportpark

2. Inloopcircuit Nijlân
Rode stippellijn:
Nog te ontwerpen verbinding tussen de groene long van de
wijk en het sportpark als tracé voor een inloopcircuit door
de wijk Nijlân
Groene long
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