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Fijn 
rondje

Hoe een  
groene omgeving 
motiverend 
werkt voor 
beginnende 
lopers. 

tekst  KOEN VAN DER VELDEN 
fotografie  BASTIA AN HEUS
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Een fietser die  
je de weg afsnijdt.  
Uitlaatgassen.  
Donkere paden.  
Toeterende  
auto’s, voorbijrazende 
scooters en losliggende  
stoeptegels. Voor hardlopers kunnen 
de omstandigheden waarin ze hun rondjes 
lopen ontmoedigend werken. Het tegen-
overgestelde beeld - een groene omgeving 
zonder al te veel hindernissen – kan juist 
motiverend werken. Dat blijkt uit een studie 
aan de Universiteit Utrecht, in samenwer-
king met de TU Eindhoven en de Fontys 
University of Applied Sciences. 

Een van de onderzoekers was Ineke Deelen. 
Voor ze haar hardloopschoenen inruilde 
voor de racefiets, was Deelen vaak te vinden 
bij de atletiekclub Phoenix in Utrecht. Tij-

dens haar studie Sociale Geografie en 
Planologie aan de Universiteit Utrecht 
onderzocht ze hoe alle groepen in 
de samenleving bij een vereniging 
betrokken konden worden. Later ging 
ze zich in haar onderzoek toeleggen 
op het stimuleren van sporten en 
bewegen. Onlangs promoveerde ze 
op de studie waarin ze bestudeer-
de hoe de ruimtelijke omgeving en 
persoonlijke factoren (zoals motivatie 
om te sporten) op elkaar inwerken 
en sportgedrag verklaren. In een van 
de hoofdstukken spitst ze zich toe op 
hardlopers en wat zij als een aantrek-
kelijke en stimulerende omgeving 
ervaren. Een grote groep hardlo-
pers nam deel aan het onderzoek: 
zo’n 2500 deelnemers aan de halve 
marathon van Eindhoven van 2015 
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beantwoordden een omvangrijke vragenlijst. 
Bij de TU Eindhoven maakte men al geregeld 
gebruik van de lopers, om op basis van hun 
voorkeuren de loopsport van technologische 
innovatie te voorzien. De paden in Eindhoven 
waarop gekleurde lichtjes de route en snelheid 
aangeven, komen bijvoorbeeld uit de koker 
van de TU.  Op het eerste gezicht verrast de 
conclusie van het onderzoek niet: een groene, 
levendige omgeving, het liefst met een comfor-
tabele ondergrond, geniet de voorkeur van alle 
hardlopers. Maar met name het onderscheid dat 
Deelen maakte tussen beginners en gevorderde 
lopers leverde bruikbare inzichten op.
 
Onder beginners schaarde ze hardlopers die 
minder dan een jaar aan hardlopen deden. Het 
ging om een groep van 350 mensen. ‘Je kunt je 
afvragen hoe je hun niveau moet zien, als ze al 
een halve marathon lopen,’ zegt Deelen, ‘maar 
het ging echt om mensen die nog niet zo lang 
bezig waren. Vaak waren de deelnemers door 
vrienden of collega’s overgehaald en konden 
ze het op basis van andere sporten volhouden. 
Maar de kans is aanwezig dat die mensen na 
afloop zeggen: dit was het wel weer.’ 
Wat Deelen ontdekte, was dat de aantrek-
kelijkheid van de omgeving vooral voor de 
beginners van cruciaal belang zijn om te blijven 
hardlopen. Ook omdat zij zich vaak nog niet 
als hardloper identificeren. ‘Bij hen is het nog 
geen vast onderdeel van hun leven, zoals dat bij 
gevorderden wel het geval is,’ zegt Deelen. Voor 
veel beginners, zoekend naar een prettige route, 
is hinder van verkeer (zoals automobilisten en 
fietsers) een factor die het plezier in de weg 
kan zitten, terwijl gevorderden zich er minder 
van aan blijken te trekken. Of de knelpunten 
weten te ontwijken. Deelen: ‘Zij hebben routine 
ingebouwd, kennen hun vaste routes en weten 
wat ze prettig vinden.’ Waar gevorderde lopers 
vaker voor de openbare weg kiezen, gaan 

beginners eerder voor groene omgevingen zoals parken 
en bossen. Dat ze daar met wandelaars en (loslopende) 
honden te maken krijgen, blijkt ze minder te deren dan 
ervaren hardlopers. Deelen: ‘Die laatste groep is vaak meer 
gefocust op hun prestatie en tijd, dan wil je niet voor de 
voeten worden gelopen.’ 

Deelen hoopt dat de inzichten uit haar onderzoek zullen 
bijdragen aan een gezondere samenleving. Niet voor niets 
koos ze hardlopers als doelgroep: de sport is bij uitstek 
laagdrempelig, vergt geen lidmaatschap, weinig voorberei-
ding.  Slechts een paar schoenen en een prettige loopomge-
ving volstaan. Gemeenten kunnen hun voordeel doen met 
de kennis uit haar onderzoek, denkt Deelen. Een suggestie 
is het aanleggen van speciale paden voor hardlopers, vrij 
van auto’s, fietsers en het oponthoud van kruispunten of 
verkeerslichten. Omgeven door groen dus, als het even kan, 
maar ook levendig en sociaal veilig. ‘Daarmee neem je een 
paar van de belemmeringen die beginners ervaren weg,’ 
zegt Deelen. ‘Het zou een mooi vervolg zijn als er eens wat 
dingen geprobeerd worden, zoals aanpassingen aan de 
openbare ruimte, om te kijken of het uitwerking heeft.’ 

FINSE PISTES
In Vlaanderen bestaan ze al jaren, de paden die uitsluitend 
voor hardlopers bestemd zijn. Finse pistes, worden ze 
genoemd. Vreemd genoeg is het fenomeen overgewaaid 
uit Duitsland en Oostenrijk en heeft het geen oorsprong 
in Finland. Ongeveer de helft van de Vlaamse gemeenten 
beschikt inmiddels over de paden. De eerste werden aan-
gelegd in de jaren tachtig, toen loopsport stevig aan popu-
lariteit won. In 1980 kende Genk de primeur. Om subsidie 
van de overheid te krijgen, moeten gemeenten de paden 
minimaal 800 meter lang maken. Gemiddeld hebben ze de 
lengte van een kilometer. In de gemeente Beveren ligt de 
grootste uitschieter met acht kilometer. De breedte van de 
‘pistes’ is 1,5 meter, zodat inhalen mogelijk is, en de onder-
grond bestaat uit een mix van zand en zaagsel. 

Ervaren lopers trekken zich minder 
aan van een drukke omgeving
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‘Het is niet wetenschappelijk bewezen,’ zegt Julie Borgers, 
‘maar lopen op een zachtere ondergrond wordt door veel 
hardlopers ervaren als een manier om blessures te voorko-
men.’ Namens de onderzoeksgroep Sport- en Bewegings-
beleid van de KU Leuven deed Borgers in 2014 onderzoek 
naar de aanleg en het gebruik van de Finse pistes. In die tijd 
beschikten 145 gemeenten over in totaal 165 paden. ‘Het 
is aannemelijk dat dat aantal sindsdien gegroeid is,’ zegt 
Borgers, die lopers van verschillende pluimage ter plekke 
vroeg naar hun ervaringen. Van de deelnemers werd dertig 
procent geduid als beginner, de rest had meer kilometers 
in de benen. Van de nieuwkomers bleek twintig procent de 
hardloopschoenen voor het eerst te hebben aangetrokken 
door de beschikbaarheid van de Finse pistes. 

Een deel van de hardlopers nam de moeite om de auto of 
fiets te nemen richting de paden. Anderen - meestal gevor-
derden - pakten ze mee als onderdeel van hun langere rou-
tes. Gebruikers noemden verschillende redenen waarom 
ze juist de Finse pistes verkozen. ‘De belangrijkste waren 
blessurepreventie en comfort,’ weet Borgers. Veiligheid, 
door de goede verlichting, en de afstandsaanduiding bleken 
andere aspecten die de paden aantrekkelijk maakten. Ook 
in Nederland denken gemeenten na over manieren om in-
woners aan het bewegen te krijgen. Zo werd in Amsterdam 
een aantal jaar geleden een handboek samengesteld met 
richtlijnen voor het aanleggen van uniforme hardlooprou-
tes, verspreid over de stad en bereikbaar voor een grote 
groep Amsterdammers. 

Nelleke Penninx, voormalig olympisch roeier en planoloog 
op de afdeling Sport van de gemeente Amsterdam, werkte 
mee aan het concept. ‘We hebben opgeschreven hoe routes 
kunnen worden aangelegd, met tips en tricks over boch-
ten, en hoe je het beste rekening houdt met de openbare 
ruimte,’ zegt Penninx. ‘Belangrijk is dat lopers kunnen 
variëren qua afstand, dat de omgeving comfortabel, veilig 
en prettig voor hen is. De vraag die we wilden beantwoor-
den is: hoe kunnen we mensen helpen aan een fijn rondje. 
Inmiddels hebben we een aardig netwerk.’ De routes liggen 

op plekken die van oudsher al populair zijn 
bij hardlopers, zoals het Westerpark en het 
Flevopark. Het Marineterrein hoort daar 
nu ook bij. En ook in Amsterdam-Noord is 
inmiddels een aantal routes uitgezet. Exclu-
sief voor hardlopers zijn ze niet. Penninx: 
‘Dat is lastig, omdat je uiteindelijk toch met 
een openbare ruimte te maken hebt. Op 
de routes die we hebben aangelegd gaan 
de verschillende gebruikers prima samen. 
Het is niet zo dat er constant scooters langs 
je heen razen, en in sommige gevallen is 
het juist prettig om mensen in de buurt te 
hebben.’   

Penninx is bekend met het onderzoek van 
Deelen. ‘De kennis daaruit kunnen we 
meegeven aan de ontwikkelaars van nieuwe 
gebieden,’ zegt de planoloog. ‘Ik merk wel 
dat stedenbouwkundigen al steeds meer na-
denken over de rol van sport in een nieuwe 
wijk.’  Het zijn vaak kleine dingen die het 
verschil kunnen maken, zegt Deelen. Een 
pad dat twee groene, aantrekkelijke gebie-
den aan elkaar verbindt, bijvoorbeeld, waar-
door verkeer kan worden vermeden. Een 
simpele lantaarnpaal kan uitkomst bieden. 
Wanneer Deelen hardloopt in het voor haar 
nabijgelegen Westerpark, is een donkere, 
verlaten uithoek haar een doorn in het oog. 
‘Dat is een stukje dat iedereen overslaat.’ 
Ontwikkelaars en beleidsbepalers gaan er 
nog te vaak vanuit dat hardlopen altijd en 
overal kan, denkt Deelen. ‘Ik begrijp dat de 
oplossing soms vrij complex kan zijn, maar 
als we een gezondere samenleving willen, 
moeten we investeren in aspecten die be-
ginnende hardlopers motiveren. Als je wil 
bevorderen dat mensen actiever zijn, zul je 
naar die specifieke groep moeten kijken.’  

Suggestie: leg speciale paden voor  
lopers aan, zoals in Vlaanderen
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