
 

 

MOTIE Hardlopen voor iedereen op een Finse piste in Haarlem 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7 en 10 november 2022, 
In beraadslaging over de Programmabegroting 2023-2027, 
 
Gelezen:  

• “De sociaaleconomische achtergrond mag niet bepalend zijn voor de gezondheid. We 
investeren daarom in preventie. Het bevorderen van een gezonde leefstijl vraagt om een 
langdurige aanpak. (…) Sport en dagelijks voldoende beweging zijn een goed middel om 
gezondheid te bevorderen. Het combineren van sport, spelen en ontmoeten voor alle 
leeftijden versterkt het welzijn van de inwoners. Open sportparken, Cruijffcourts, jeu de 
boules banen, boksballen, bootcamp voorzieningen in de openbare ruimte zijn daar goede 
voorbeelden van. We hebben middelen beschikbaar gesteld om dit soort voorzieningen in de 
openbare ruimte te verbeteren en uit te breiden.” (coalitieakkoord blz. 16) 

• “Daarnaast zetten we in op vitale wijken. Inwoners bruisen van de energie om de 
leefbaarheid in Haarlemse wijken te vergroten. Dat kan zijn op het gebied van elkaar 
ontmoeten, vergroenen, verduurzamen of sporten en bewegen. We versterken deze 
initiatieven in de wijk.”  (coalitieakkoord blz. 18) 

 
Constaterende dat: 

• Veel mensen hardlopen, maar na een tijd hier weer mee stoppen in verband met knie- of 
rugklachten ondanks goede hardloopschoenen; 

• Er in Haarlem geen plek is waar sporters op zachte ondergrond kunnen hardlopen, tenzij zij 
lid zijn van een club (bijvoorbeeld atletiek of voetbal);  

• Er steeds meer in de buitenlucht wordt gesport en particuliere fitclubs in de openbare ruimte 
sterk in opkomst zijn; 

• Bij veel recente vernieuwingen van stadsparken voornamelijk asfalt of een andere harde 
ondergrond is toegepast op de paden; 

• In het coalitieakkoord per jaar 190.000 euro beschikbaar is voor capaciteit sport en bewegen 
in de openbare ruimte en urban sport en voor het IP 2023-2026 1.000.000 euro voor sport in 
de openbare ruimte en vanaf 2027 daarbovenop nog eens 1.500.000 euro (blz. 39 
Programmabegroting); 

 
Overwegende dat: 

• Door sportverenigingen tijdens het sportdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen de wens 
is geuit meer te investeren in accommodaties voor buitensport; 

• Een Finse piste (zie bijlage) een prima middel is om hardlopen in de openbare ruimte te 
stimuleren en blessures te voorkomen; 

• Een Finse piste uitsluitend uit natuurlijke producten bestaat, helpt met het opnemen van 
regenwater en bijdraagt aan de vergroening van de stad; 

• Een Finse piste kan gerealiseerd voor minder dan 100.000 euro 
[https://www.hln.be/binnenland/aanleg-finse-pistes-was-schot-in-de-roos~a4b3b259/] ; 

 
 
Verzoekt het college 
Deze collegeperiode tenminste één Finse piste in Haarlem te realiseren en hiervoor in 2023 één 
of meerdere geschikte locaties te selecteren en de aanleg te dekken uit de extra middelen uit het 
coalitieakkoord; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie  Arwen Scholten, Jouw Haarlem 

https://www.hln.be/binnenland/aanleg-finse-pistes-was-schot-in-de-roos~a4b3b259/


 
Bijlage: Een Finse piste in Haarlem? 

“De massale aanleg van Finse pistes in gemeenten in Vlaanderen is een groot beleidssucces. 

Dat blijkt uit een onderzoek aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de 

KU Leuven. Zowel gemeenten als gebruikers zijn zeer tevreden. Opvallend is dat een Finse piste 

lopers van verschillende niveaus aantrekt. Zo is 22 procent van de gebruikers absolute 

beginners, met minder dan een jaar loopervaring”. (Bron: Het laatste Nieuws, België) 

Een Finse piste is een aangelegde lusvormige hardlooproute bedekt met een zachte dempende 

toplaag (houtsnippers of boomschors). Deze toplaag geeft een aangenaam loopgevoel en 

voorkomt blessures: door het verende effect van de toplaag worden de gewrichten aanzienlijk 

minder belast tijdens het lopen. Een speciale funderingslaag van ongeveer 15 cm zorgt voor 

voldoende drainage. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Finse_piste].  

De omloop heeft een minimale lengte van 800 meter, een minimumbreedte van 1,5 meter, heeft 

één looprichting en is voorzien van verlichting. Tot nu zijn Finse Pistes voornamelijk in België te 

vinden. De Vlaamse overheid heeft de aanleg van deze looprondjes gestimuleerd door 

gemeenten hiervoor subsidie te geven [https://running.be/vlaanderen-subsidieert-finse-pistes/]. 

De aanleg van een Finse piste heeft vooral beginnende lopers in Vlaanderen aangezet tot 

sportbeoefening. [https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/meer-ruimte-voor-hardlopers-van-

voetpad-tot-hardlooproute/]  

 

Een Finse piste wordt bij voorkeur aangelegd in een groene omgeving in de stad of direct aan de 

rand van de stad. Locaties waar aan gedacht kan worden zijn Schoterbos, Schoteroog, 

Frederikspark, Haarlemmer Hout, Sportpark Haarlem Nieuw Zuid, Reinaldapark, Engelandpark. 

Omdat Schoteroog opnieuw wordt ingericht ligt hier een kans om werk-met-werk te maken en 

relatief goedkoop de eerste Finse piste van Haarlem te realiseren. 
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