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In 2021 wordt de aanleg van 2 gemarkeerde looproutes gerealiseerd. Twee andere
routes zijn onderdeel van ontwikkelplannen in de nabije toekomst. Door middel
van deze informatienota wordt motie 12.2 BIS(2020/1152449) afgedaan.
Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie
Samenleving

Relevante eerdere
besluiten

- Motie 12.2 ‘Sport op straat’ (Motie Sport op straat (notubiz.nl))
- Behandeling motie, inclusief mondelingen toezegging (Vergadering
Gemeenteraad 26-11-2020 Gemeente Haarlem (notubiz.nl))

Besluit College
d.d. 16 november 2021

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
de secretaris,

de burgemeester,

Inleiding
Deze informatienota informeert u over hoe de gemeente invulling geeft aan het toegankelijker en
zichtbaarder maken van looproutes in Haarlem voor het beoefenen van de hardloop- en
wandelsport. In deze nota wordt ingegaan op hoe de routes zijn bepaald, op welke manier de routes
worden gemarkeerd en hoe zij geactiveerd worden. Daarnaast worden de bijbehorende financiële
consequenties inzichtelijk gemaakt. Door middel van deze informatienota wordt motie 12.2 ‘Sport op
straat’ afgedaan.
In de commissie Samenleving is op 26 november 2020 de motie ‘Sport op Straat’ besproken en
aangenomen. In deze vergadering is het gewenste resultaat van de motie geconcretiseerd tot de
realisatie van vier gemarkeerde looproutes in Haarlem. In de motie is ook het herstellen van het
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rondje Haarlem beschreven. Deze fietsroute is opgegaan onder de naam Fietsrondje ZuidKennemerland. Het fietsrondje blijft zodoende bestaan en volgt de knooppuntenroute maar is in
beheer bij Stichting Landschap Noord Holland en niet langer bij het Fietsroutenetwerk.
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doen’ en de agenda voor de Sport 2020+ staat beschreven dat
naast het traditionele aanbod van sportverenigingen, ‘nieuwe’ mogelijkheden in de openbare ruimte
een belangrijke behoefte van inwoners invullen. Het bewegen in de openbare ruimte draagt bij aan
de doelstelling binnen het sportbeleid om uitval van sporters te voorkomen en het (opnieuw)
toetreden tot sport en bewegen te stimuleren. Hiertoe worden de mogelijkheden om in de directe
woonomgeving te kunnen bewegen verbeterd. Haarlemmers kunnen in hun eigen
beweegvriendelijke omgeving, laagdrempelig fitnessen, hardlopen, wandelen of andere sporten
beoefenen.
Het realiseren van vier gemarkeerde looproutes in Haarlem past binnen de doelstelling om de
openbare ruimte in Haarlem zo beweegvriendelijk mogelijk te maken. Door bestaande wegen en
paden te markeren geef je letterlijk de ruimte aan sporters te voet, waarbij ook andere
weggebruikers gewezen worden op de aanwezigheid van lopende mensen. Zo faciliteer je een veilige
en stimulerende omgeving voor wandelende inwoners, en voor de beginnende én gevorderde
hardloper om zijn of haar trainingen te doen. Daarnaast worden sportaanbieders (verenigingen of
commerciële aanbieders) een plek in de openbare ruimte geboden om trainingen te kunnen
verzorgen.
Het realiseren van looproutes past binnen de huidige trend waarbij het ongebonden sporten, en
daarmee ook de hardloop- en wandelsport, (zeker sinds coronatijd) steeds meer beoefend wordt. In
de afgelopen twee jaar is een stijging merkbaar van initiatieven van inwoners op het gebied van
sporten en bewegen in de openbare ruimte. Waar mogelijk heeft de gemeente ingespeeld op deze
initiatieven. Zo zijn in het afgelopen jaar twee beweegroutes12 gerealiseerd in Schalkwijk en Zuid
West. Deze routes zijn tot stand gekomen op initiatief, en met inzet, van inwoners van Haarlem.
Hiernaast is het definitief ontwerp van het ‘wandelroutenetwerk Zuid Kennemerland’ in juli 2021
vastgesteld door Recreatie Noord Holland, in samenspraak met de gemeenten in Zuid Kennemerland.
De inrichting van dit wandelroutenetwerk wordt verwacht in kwartaal twee van 2022.
Met het aanleggen van de vier looproutes zoals hier beschreven, wordt het looproutenetwerk in
Haarlem verder versterkt en wordt ingespeeld op de behoefte om meer buiten, in de openbare
ruimte, te sporten en bewegen.

1

Beweegroute Zuid-West maakt slim gebruik van openbaar straatmeubilair | Haarlems Weekblad | Nieuws uit
de regio Haarlem
2

Kwiekroute Boerhaavewijk geopend! - Haarlem (nieuws.nl)
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2. Kernboodschap
Vier looproutes
Het doel is om in vier stadsdelen (Noord, Oost, Zuid-west en Schalkwijk) een gemarkeerde looproute
te realiseren. In 2021 worden twee routes gemarkeerd, één in Haarlem Noord (Schoterbos) en één in
Haarlem Oost (Reinaldapark). De andere twee routes zullen deel uitmaken van de ontwikkelplannen
in Haarlem Zuidwest en Schalkwijk. Het moment van aanleggen is afhankelijk van de snelheid van
deze ontwikkelingen.
Totstandkoming routes
Allereerst is gekeken naar plekken waar al veel gelopen wordt. Hiervoor is informatie opgehaald bij
de buurtsportcoaches van SportSupport en zogenaamde ‘heatmaps3’ vanuit de sportapps Strava en
Garmin Connect. Vervolgens is gekeken waar het meest makkelijk en op korte termijn een zichtbare,
aantrekkelijke en toegankelijke route van 2,5 tot 5 kilometer aangelegd kan worden. Het Schoterbos
(stadsdeel Noord) en Reinaldapark (stadsdeel Oost) zijn hieruit naar voren gekomen voor 2021. De
definitieve routebepaling wordt ook in samenspraak met de buurtsportcoaches van SportSupport
Kennemerland, afdeling BBOR, afdeling ECDW in verband met het wandelroutenetwerk Zuid
Kennemerland, het gebiedsteam en de wijkraad gedaan.
De buurtsportcoaches zullen hiervoor ook de potentiële gebruikers en loopgroepen (zowel
commercieel als niet commercieel) betrekken.
Voor de looproutes in stadsdeel Zuidwest en Schalkwijk wordt aansluiting gezocht bij één van de
ontwikkelprojecten in deze stadsdelen. Afdeling JOS heeft hierover overleg met de gebiedsteams,
procesmanagers en stedenbouwers van ontwikkelprojecten. Zo is de ambitie voor het realiseren van
aantrekkelijke sport- en beweegroutes in het concept Structuurvisie Winkelcentrum Schalkwijk 2030
opgenomen. In 2022 wordt bepaald waar de andere twee looproutes het meest kansrijk zijn.
Zichtbaarheid/ markering routes
In de afgelopen periode zijn verschillende markeringen onderzocht en is informatie ingewonnen
binnen de gemeente Haarlem, Spaarnelanden b.v. en bij andere gemeenten waar looproutes zijn
uitgezet. Hieruit is naar voren gekomen dat roestvrijstalen (RVS) punaises het meest geschikt zijn.
Deze punaises in het wegdek zijn goed zichtbaar, duurzaam, onderhoudsarm en hebben weinig
impact op de openbare ruimte.
Communicatie en activering looproutes
Er wordt een opdracht aan Sportsupport Kennemerland gegeven om in 2022 met de activatie en
borging van de looproutes te starten. Binnen deze opdracht wordt beschreven dat zowel qua
3

Een heatmap is (in deze context) een beeld waarin het gebruik van routes zichtbaar is. Door data van
gebruikers van duursportapps te bundelen wordt in beeld gebracht op welke plekken aan duursport, zoals
wandelen en hardlopen gedaan wordt.
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promotie als activatie een aantal interventies worden gedaan. Zo wordt er op verschillende (sociale)
media platformen aandacht aan besteed en worden de routes op de eigen website gepubliceerd.
Hiernaast verzorgt SportSupport de activatie van het gebruik van de looproutes. Er zal een actieplan
komen om de routes te introduceren en het hardlopen, en (actief) wandelen te stimuleren bij
inwoners van Haarlem, waarbij zowel sportvereniging, andere (commerciële)sportaanbieders,
maatschappelijke instellingen, als SportSupport zelf activiteiten zullen gaan aanbieden.
Investerings-, beheer- en onderhoudskosten
De investeringskosten voor vier looproutes bedragen circa € 24.000 en de onderhoud- en
beheerskosten gemiddeld € 2.400 per jaar. Omdat het om voorzieningen in de openbare ruimte gaat
wordt de aanleg, beheer en onderhoud ondergebracht bij Spaarnelanden in opdracht van afdeling
BBOR. Afdeling JOS is verantwoordelijk voor de bepaling van de route en activering hiervan.
3. Consequenties
Financiële dekking
Voor de uitvoering van de motie zijn de mogelijkheden tot dekking onderzocht. Voor de eerste twee
looproutes is dekking binnen de incidenteel beschikbare middelen vanuit de nota Versterkers
Duurzaam Doen. Op dit moment wordt dekking verkend voor de andere twee looproutes.
Geprobeerd wordt deze looproutes te koppelen aan nieuwe ontwikkelprojecten binnen de
stadsdelen Schalkwijk en Zuidwest.
4. Vervolg
Realisatie
In 2021 wordt gestart met de realisatie van twee routes in overleg met de gebiedsteams Noord en
Oost. SportSupport en andere stakeholders zoals de wijkraad en verenigingen die als activiteit
hardlopen en wandelen als activiteit worden hierin meegenomen. Verder wordt de behoefte van
bewoners op het gebied van sporten en bewegen in de openbare ruimte gevolgd en waar mogelijk
gefaciliteerd.
Activatie en borging
Er wordt een opdracht aan SportSupport Kennemerland gegeven om met de activatie en borging van
de looproutes te starten. In deze opdracht wordt verwerkt dat het gebruik, de motiverende werking
voor wandelaars en beginnende en ervaren hardlopers en de ervaren kwaliteit van de looproutes
gemeten wordt.
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