Outdoor gym

Toegankelijkheid

We weten allemaal dat door lichaamsbeweging endorfine in het lichaam vrijkomt,
die een 'feeling good vibe’ na de sessie creëert.
Apparatuur die in de outdoor gym wordt gebruikt, vereist geen elektriciteit, is onderhoudsarm en gebruikt zeer weinig menselijke hulpbronnen. De meeste materialen die in hun constructie worden gebruikt, waaronder aluminium, staal en duurzame kunststoffen, zijn recyclebaar.
Outdoor gym biedt extra mogelijkheden om buiten te recreëren en deel te nemen
aan fysieke activiteit. Mensen die regelmatig sporten, kunnen zich aangetrokken
voelen tot deze nieuwe buitenlocaties en een echte fitness-"bestemming" creëren
in de buurt. Dit kan ook helpen om meer niet-gebruikers naar de nieuwe en populaire bestemming te trekken.

De Boulevard is toegankelijk voor eenieder en bemoedigt haar bezoekers van actief reizen, waarbij
autoritten worden vervangen door wandelen of fietsen, een effectieve strategie om verkeersongevallen
en CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit en klimaat te verbeteren. Aan de waterzijde is er
een steiger geplaatst voor de bezoekers die vanuit Commewijne, de Boulevard wensen te bezoeken.
Voorzieningen:
Op de dakbedekkingen van de toiletgroepen en steiger zijn er zonnepanelen geplaatst die voor de verlichting zal zorgen. Het vervangen van niet-hernieuwbare
energie door dit soort energie is zowel ecologisch als financieel effectief.
Het geheel terrein zal voorzien zijn van LED-verlichting, die de efficiëntie en levensduur van lampen verbetert, geen giftige chemicaliën & schadelijke UVemissies produceren en toch een hoge kwaliteit aan helderheid biedt.
De toiletgroepen en andere voorzieningen zullen voorzien zijn van efficiënte armaturen, zoals dubbele spoeling, compostering etc.
Ook zijn er Regentanks geplaatst om regenwater op te vangen voor toilet, irrigatie en andere voorzieningen. Er wordt een systeem geïnstalleerd die afvalwater
reinigt voor hergebruik.
Om plasticvervuiling tegen te gaan zijn er recycle bins over het geheel terrein
geplaatst.

Yoga/ meditation
Verandering begint bij jezelf. Buiten yoga beoefenen helpt je om verbinding te maken met je omgeving en stelt je in staat om te resoneren met de omgeving om je
heen.
Met je voet op de grond, begint je wortelchakra zich aan te passen aan de frequentie van de omgeving, waardoor je geest ontvankelijker wordt en synchroon loopt
met het ritme van je hartslag. Op deze methoden worden de bezoekers aangemoedigd om aandacht te besteden aan hun geestelijke welzijn door zich aan te sluiten
bij de buiten yoga & meditation sessies.

Appel-eiland
De appel-eiland is een 'werkplek' voor informele werkers, voor
het verkopen van voedsel, kleding en andere artikelen. Zij zullen een belangrijke bijdrage leveren aan onze lokale gemeenschap. Ook kunnen de bezoekers het achterliggende gedachte
van het ontwerp, historie en andere topics lezen bij de infotentjes. De bezoekers zullen health tips- & motivational appelbordjes tegenkomen op het eilandje.
Rondom de appel-eiland is er een kanaal waarin kano’s beschikbaar zijn om op een milieuvriendelijke wijzen te varen en
te genieten.
Op het overige gedeelte van het terrein is er een groene ruimte
gecreëerd met zitplekken en vooral veel bomen. Deze groene
ruimte zal helpen om het fijnstof in de lucht te filteren, de lucht
te koelen en schaduw te bieden, wat resulteert in energiebesparing en een betere klimaatkwaliteit in ons stad. Ook zal dit gedeelte bijdragen als een habitat voor de dieren.

Zitplekjes
Het internet wordt zo belangrijk in ons leven dat veel mensen internettoegang net zo belangrijk vinden als water- of stroomvoorziening.
Dit vanwege het feit dat het mensen in staat stelt zichzelf te onderwijzen,
toegang te krijgen tot vacatures en contact te leggen met andere mensen. In
Suriname is mobiele telefooncontracten en datavergoedingen echter duur,
dus mensen met lagere inkomens kunnen mogelijk geen toegang krijgen tot
internet, wat een negatief effect heeft op hun vermogen om hun situatie te
verbeteren.
Het (gebrek aan) internet kan een zeer diepe kloof veroorzaken en bijdragen
aan het voortbestaan van ongelijkheid en armoede. Om dit reden is er een
zit plek gecreëerd die gratis openbare wifitoegang voor iedereen aanbiedt.

Kids playground
Women’s safety
Het creëren van openbare ruimte die veilig zijn voor vrouwen en meisjes is van cruciaal belang om geweld tegen vrouwen en meisjes
te verminderen - een ernstige schending van de mensenrechten en toch een alledaags verschijnsel voor vrouwen en meisjes over de hele wereld.
Om dit reden is het boulevard dusdanig ontworpen dat er voldoende licht en zicht is over het geheel terrein.
Ook kan een stichting women’s safety gericht worden, met als verzamelpunt Boulevard, waarbij vrouwen en meisjes ook bij betrokken
zullen zijn voor de handhaving daarvan.

Op de kids playground is er een grasveld en volleybalveld die
in de ochtenduren uitgeleend kan worden aan de scholen in Paramaribo.
Ook zijn er educatieve activiteiten beschikbaar zoals sommen &
figuren maken of woordjes spellen. Dit is een manier om de
kinderen die de Boulevard bezoeken, op een spelende wijze te
onderwijzen.

