
VAN JONG NAAR OUD EN
TERUG

De architect Julia Kick heeft een oude houten
schuur nieuw leven ingeblazen en woont er nu met
haar gezin in. Met de AgeExplorer® test ze hoe
wonen aanvoelt als je op leeftijd bent.

4 minuten
Wereldwijd

Van jong naar oud en terug

https://www.blum-inspirations.com/nl/


Een huis met geschiedenis

Ooit was de schuur gevuld
met paardenboxen en door de
grote poort bracht de
hooiwagen voer en stro voor
de dieren naar binnen. Na een
zeer grondige renovatie
fungeert dit historische
bouwwerk nu als woonhuis
voor de familie Kick. Vandaag
krijgt de freelance architect en
jonge moeder bezoek van
Blum-medewerker Sandra die
onderzoek doet naar
behoeften. Sandra gaat Julia
een geheel nieuwe kijk op de
toekomst geven. Julia duikt
met behulp van het
ouderdomssimulatiepak
AgeExplorer® in de
belevingswereld van mensen
met lichamelijke beperkingen.
"Zo erg zal het wel niet
worden", aldus een
opgewekte Julia.

"Bij het plannen van gebouwen moet je je
gezonde verstand gebruiken, op

duurzaamheid letten en ook rekening
houden met toekomstig gebruik."



Het monumentale
gebouw werd met
veel gevoel voor
detail tot woonhuis
omgebouwd.



De transformatie: van jong naar oud

"Hoe oud ben ik nu dan?", vraagt Julia als ze de banden vastmaakt die stijve
ellebogen en kniegewrichten moeten nabootsen. "Dat is niet heel precies te
zeggen", legt Sandra uit. Het pak simuleert lichamelijke beperkingen die
vaak op hogere leeftijd optreden, maar iedereen kan die beperkingen op een
andere manier ervaren, afhankelijk van zijn of haar fitheid en lichamelijke
gesteldheid. "Ongeveer 75 jaar", schat Sandra terwijl ze voor ca. 5,5 kg
gewichten in de tassen van de oranje overal stopt. De outfit wordt
gecomplementeerd door gehoordempers, een bril die
ouderdomsverziendheid nabootst en een vizier dat het gezichtsveld beperkt.
Nu alleen nog de artritishandschoenen aantrekken – klaar!





na die zich op latere leeftijd kunnen voordoen.

Op onderzoek in de eigen keuken

Julia wil precies weten voor welke uitdagingen lichamelijke beperkingen
zorgen in een doorsnee woonomgeving. Ze test verschillende alledaagse
situaties in haar keuken, bijvoorbeeld het maken van salade. De tocht naar
de saladekom valt haar zwaar. "Hier zou een opstapje echt handig zijn",
kreunt Julia. Ook het inschenken van koffie is onverwacht lastig. Als ze diep
door haar knieën gaat om speelgoed op te ruimen, zucht Julia hard: "Dat
vergt zonder pak al de nodige inspanning. Je voelt hoe belangrijk ergonomie
is als je ouder bent", denkt ze hardop.

Diep bukken, je armen ver naar boven strekken – dat zijn bewegingen die in het
pak heel zwaar aanvoelen.



Julia's conclusie

"Ik had nooit gedacht dat
deze simulatie zo
indrukwekkend zou zijn", zegt
Julia die zichtbaar onder de
indruk en ook beetje moe is.
"Dankzij dit nieuwe
perspectief kan ik met een
andere blik naar mijn plannen
kijken en zal ik sommige
details nog eens onder de
loep nemen. We hechten veel
belang aan de behoeften van
onze klanten. Maar zulke
beperkingen met mijn eigen
lichaam ervaren, was voor mij
heel waardevol."

Alle tips in één oogopslag

Meer informatie over de
AgeExplorer®



Anticiperend plannen en
eventuele hordes vermijden

Ergonomische meubels voorzien

Ervoor zorgen dat spullen goed
zichtbaar en bereikbaar kunnen
worden opgeborgen

Genoeg opbergruimtes en
zitgelegenheden inplannen

Veel aandacht schenken aan de
binneninrichting

https://www.blum.com/ageexplorer
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Blum is een Oostenrijkse fabrikant van innovatieve
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ERGONOMIE

Vandaag weten wat
morgen belangrijk
is

OPBERGRUIMTE

Voldoende
opbergruimte in 10
stappen

ERGONOMIE

Babykamer als
plaats van welzijn

SPACE STEP

Sokkeloplossing
SPACE STEP als
verborgen helper
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