
Handboek hardlooproutes
Inzicht, overzicht en spelregels voor hardlooproutes in en door Amsterdam
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1.  Aanleiding

De afgelopen jaren is gebleken dat sporten in de openbare ruimte en dan met name hardlopen enorm aan 
populariteit is gestegen. Het is een toegankelijke sport, je stapt de deur uit en je kunt sporten, het kan 
alleen of met vrienden op het tijdstip dat jou uitkomt en ook financieel is het een sport die weinig kosten 
met zich mee brengt.

Het is dan ook niet vreemd dat verschillende beleidsterreinen kansen zien in het verder stimuleren van 
sport en bewegen. In het sportaccommodatieplan 2015 – 2022 is één van de doelen het verder faciliteren 
van sport in de openbare ruimte. Sport- en beweeg routes maken hier een belangrijk deel van uit. 

Ook de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG), ziet sporten in de openbare ruimte als een 
laagdrempelige manier om Amsterdammers met overgewicht aan het bewegen te krijgen. Fysieke veilige 
routes zorgen er voor dat een relatief kwetsbare doelgroep toch de kans heeft om voldoende te bewegen.

Bovenstaande sluit naadloos aan bij de bestuurlijke ambitie voor de bewegende stad. De bewegende stad 
verbetert de leefkwaliteit en gezondheid van Amsterdammers, door bewegen onderdeel te maken van 
het DNA van de stad en een plek te bieden aan alle levensfases. Actief bewegen is logisch en er is ruimte 
om te leven. Het aanleggen van fysieke routes door de stad is één van de concrete acties waar mee de 
bewegende stad aan de slag wil.

De afgelopen jaren hebben de stadsdelen niet stil gezeten, en zijn er al verschillende routes in de stad 
gerealiseerd. Echter deze zien er allemaal anders uit en zijn niet altijd herkenbaar als sportieve route. Met 
de verandering van het bestuurlijk stelsel waarbij meer regie bij de centrale stad is komen te liggen is er 
ook een logisch moment ontstaan om te kijken hoe hier meer lijn in gebracht kan worden. Tenslotte ligt er 
op dit moment de wens tot het realiseren van meerdere fysieke routes mede als maatschappelijke spin-off 
voor de EK atletiek 2016.  Ook hiervoor geldt dat het dan goed is dat er van te voren goed nagedacht 
wordt over de vorm en stijl van de bewegwijzering van deze routes.
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2.  Doelen

Met het handboek hardlooproutes wordt niet alleen bij gedragen aan meerdere beleidsdoelstellingen van 
Amsterdam, maar is ook een aantal concrete doelen verbonden, te weten:

■ Eigenschappen van sociale veilige routes bepalen en verspreiden.
■ Aansluiten bij bestaande kaders, in het bijzonder Puccini*.
■ Zorgen voor herkenbare hardlooproutes in de stad.
■ Actief bijdragen aan een sportieve en beweegvriendelijke uitstraling van de stad.
■ In kaart brengen bestaande gemarkeerde hardlooproutes in de stad.
■ Standaard afspraken vastleggen over het beheer en onderhoud van hardlooproutes.
■ Uitgangspunten vaststellen voor publiek private samenwerking rondom routes.
■ Uitgangspunten vaststellen voor koppeling tussen digitale en fysiek routes.

Met bovenstaande doelen zijn er handvatten gecreëerd voor Beheer Openbare ruimte en andere 
organisatieonderdelen om goede nieuwe routes in de stad aan te leggen en te onderhouden.

* Stedelijke richtlijnen inrichting openbare ruimte

3.  Onderzoeksfase

In de stad zijn al verschillende fysieke hardlooproutes te vinden, deze verschillen echter allemaal nog qua 
uitstraling, afstand en faciliteiten. Naast bestaande fysieke routes zijn er ook veel informele routes. Dit zijn 
routes die door veel Amsterdammers gelopen worden, maar niet fysiek gemarkeerd zijn. Deze routes zijn 
interessant omdat we hier van kunnen leren waarom mensen juist hier lopen en wat succesfactoren voor 
routes zijn. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk nog onderzocht welke routes gebruikt worden door jaarlijkse 
hardloopwedstrijden. 

3.1 Bestaande fysieke routes

Flevopark (1)
Afstand: 460 meter. Markering: Elke 100 meter tot 460. Markering:

Erasmuspark (2)
Afstand: 489 meter. Markering: Elke 100 meter. Markering:

Ringdijk (3)
Afstand: 980 meter. Markering: Elke 100 meter. Markering:

Sportas KM (4)
Afstand: 1 km. Markering: Sportasstip elke 10 meter, cirkel van 30 centimeter. Markering:
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Sportpark Sloten (5)
Afstand: 1.3 kilometer. 

Erasmusgracht (6)
Afstand: 1 mijl. Markering: 2 x tegels met nummers 1 t/m 8; ± elke 100 meter. Markering:

Nelson Mandelapark (7)
Afstand: 2.1 kilometer. Markering: Elke 100 meter afstandaanduiding. Markering:

Diemerpark Klein & Groot (8 en 14)
Afstand: 1.8 en 4.6 kilometer. Markering: Elke 50 meter. Markering:

Amsterdamse Bos (9, 15, 18 en 21)
Afstand: 2.2 km trim, 5, 10 en 21 kilometer. Markering:

Drieburg (10 en 12)
Afstand: 2.4 en 3.6 kilometer. Markering: Elke 100 meter. 
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Hardloop routes Drieburg

Lange route (+/- 3600 meter _ 3,6 km)

Korte route (+/- 2383meter _ 2,4 km)

Drieburg pad

Krui
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an

Weesperzijde

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Oost

Lange route (+/- 4493 meter _ 4,5 km)

Korte route (+/- 1784 meter _ 1,8 km)

Hardloop routes Diemerpark

Diemerpark

IJburglaan

Diemerzeedijk

Dick Hilleniuspad

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Oost
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Middenmeer Trimroute (11)
Afstand: 2.5 kilometer. Markering:

Gaasperplas (13)
Afstand: 4.5 kilometer. Markering:

Rondje Sloterplas (16)
Afstand: 6 kilometer. Markering: Elke 5 meter. Markering:

Zuid (17)
Afstand: 10 kilometer. Markering: Elke 400 meter. Markering:

Brettenpad (19)
Afstand: 11 kilometer. Markering:

Route Oostelijk havenhebied (20)
Afstand: 11.4 kilometer. Markering:
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3.2 Belangrijke routes door de stad

Naast een inventarisatie van de bestaande gemarkeerde routes in de stad is er ook een analyse gemaakt 
van waar mensen het meest hardlopen, aan de hand van de data van hardloopapp Runkeeper. Dit levert 
het volgende beeld op:
 

Bron: Master thesis ‘Running Amsterdam: designing the runner friendly city’ van Mart Reiling en  
 Thijs Dolders aan Wageningen UR, begeleid door Marlies Brinkhuijsen en Ron van Lammeren  
 (december 2015) 

Het valt hierbij op dat er met name in de parken, langs water en in het groen gelopen wordt. Het meest 
wordt er tussen de 3 en 7,5 kilometer hardgelopen. Ook valt het op dat er een aantal verbindende straten 
zijn naar de parken die gebruikt worden.
Op de afbeelding op de volgende pagina is te zien wat de overlap is en of er een relatie is tussen 
gemarkeerde routes en werkelijk gebruik.

Bestaande gemarkeerde 
hardlooproutes in 
Amsterdam

Nr. Naam Lengte

1 Route Flevopark 0,5 km

2 Rondje Erasmuspark 0,5 km

3 Route Ringdijk Segment 1,0 km

4 Sportas Route 1,0 km

5 Rondje Sportpark Sloten 1,1 km

6 Rondje Erasmusgracht 1,5 km

7 Rondje Nelson Mandela 
park

1,8 km

8 Rondje Diemerpark klein 2,2 km

9 Trimroute Amsterdamse 
Bos

2,3 km

10 Route Drieburg klein 2,3 km

11 Route Oost (Jaap Eden) 2,5 km

12 Route Drieburg groot 3,6 km

13 Rondje Gaasperplas 4,5 km

14 Diemerparkroute 4,5 km 4,6 km

15 Route Amsterdamse Bos 
5 km

5,3 km

16 Sloterplas 6,0 km

17 Route Zuid 10 km 9,0 km

18 Route Amsterdamse Bos10 
km

9,9 km

19 Brettenpad 10,1 km

20 Route Oostelijk haven- 
gebied/ Entrepotdok

11,4 km

21 Route Amsterdamse Bos 
21 km

21,8 km

Kaart met alle gemarkeerde routes in de stad



Hierbij moet wel in ogenschouw genomen worden dat bijvoorbeeld de 10 km route in Zuid nieuw is en de 
data van Strava en Runkeeper, meer dan 2 jaar terug gaan.
Het valt op dat een aantal routes precies gevolgd wordt, zoals het Amsterdamse bos routes, rondje 
Sloterplas, rondje Diemerpark en rondje Gaasperplas. Daarnaast valt het op dat in sommige gevallen 
niet de gehele route gevolgd wordt maar alleen delen hiervan. De reden hiervoor zou verder onderzocht 
kunnen worden door gesprekken met hardlopers te voeren. Voor meer informatie over bestaande 
hardloopdata (waar & wanneer er gelopen wordt) is er bijlage 1 “onderzoek …(mart en thijs)…” 

4.  Algemene voorwaarden voor (succesvolle) routes

Voordat we ingaan op hoe een hardlooproute gemarkeerd moeten worden is het goed om stil te staan bij 
welke overige randvoorwaarden aanwezig moeten zijn voor een succesvolle hardlooproute. Hierbij maken 
we onderscheid tussen hardware en software. Over het algemeen kan gesteld worden dat onderstaande za-
ken voor alle routes gelden, of de route nu bedoeld is voor een beginnende of gevorderde loper. De enige 
echte aandachtspunten voor een route die zich richt op beginners zijn:

■ De afstand, ideaal voor beginners is rond de 3 km.
■ De route moet in de buurt van een stedelijke omgeving zijn, beginnende lopers. zijn minder bereid 
 om ver te reizen om te gaan lopen.
■ De sociale veiligheid is extra belangrijk voor deze doelgroep.
■ De activatie is extra belangrijk voor deze doelgroep.

4.1 Software

In deze handleiding ligt de focus op de fysieke aspecten van hardlooproutes. Toch is het goed om ook even 
aandacht te besteden aan de zachte kant. Wanneer de verwachting is dat een route ook echt goed gebruikt 
gaat worden, is simpelweg het aanleggen van markering en het bepalen van een mooie route namelijk 
onvoldoende. Er moet ook goed nagedacht worden over met name de communicatie van de route en de 
programmering.

Communicatie:
Om mensen bewust te maken dat er een hardlooproute in hun omgeving is zullen lopers en bewoners 
(actief) geïnformeerd moeten worden. Een aantal voor de hand liggende mogelijkheden hiervoor zijn, een 
officiële opening van de route, promotie van de route, mailing & sociale media richting lokale loopgroepen / 
verenigingen, route toevoegen aan bestaande verzamelwebsites.

Programmering:
Naast communicatie is programmering belangrijk. Met programmering wordt bedoeld het (structureel) 
organiseren van activiteiten op de route. Dit kunnen hardloopgroepen zijn die op een vast moment in de 
week in een groep de route gaan lopen, maar ook het organiseren van clinics op de route of het organiseren 
van een (jaarlijkse) hardloopwedstrijd op de route. Het is handig wanneer er middels een simpel bord ook 
een meetingpoint gecreëerd wordt, zodat nieuwe lopers weten waar ze zich moeten melden. 

De stedelijke atletiekcoördinator (RVE sport & Bos) kan helpen bij de communicatie, programmering, en het 
in contact komen met lokale sportaanbieders

4.2 Hardware

Het is voor hardlopers belangrijk dat een route aan de volgende elementen voldoet:

Aantrekkelijkheid:
■  afwisseling in ondergrond en decor
■   de aanwezigheid van groen
■  ononderbroken, dus geen stoplichten en of grote wegen die overgestoken moeten worden, hierdoor 
 kunnen lopers hun tempo vasthouden.
■   nabijheid, het liefst gaan hardlopers de voordeur uit en beginnen met rennen. Ze zullen niet snel stad  
 en land afreizen om naar een specifieke route te gaan.
■  Een rondje, de meeste lopers kiezen er het liefst voor om niet 2 keer in 1 training dezelfde weg te  
 hoeven lopen.
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■  ondergrond, hoewel veel lopers asfalt prefereren om op te lopen, is goede halfverharding het beste  
 voor lopers. Dit is het minst blessure gevoelig. Verder is het belangrijk dat de ondergrond egaal is. 
■  een rondje moet niet te kort zijn, minimaal 3 km.
■  beperkte andere gebruikers, zodat risico op overstekende mensen, dieren en andere onverwachte 
 situaties voorkomen worden. 

Sociale veiligheid:
■  gebruik, een route moet niet in een afgelegen plek liggen, maar juist op een plek waar ook andere 
 gebruikers zijn. Maar ook weer niet zo druk dat de aandacht volledig nodig is om op ander verkeer  
 te letten.
■  doorzichten in bosschage, dicht struikgewas geeft een onveilig gevoel en zorgt er voor dat wegen 
 gemeden worden.
■  verlichting van routes is een pré.

Veiligheid: 
■  Zo min mogelijk oversteekplekken in de route. Hierdoor worden onveilige situaties met ander verkeer 
 vermeden.
■ eigen paden / brede stoepen, routes moeten voldoende breed zijn en dubbel gebruik moet dus 
 vermeden worden.

EXTRA faciliteiten:
Naast bovenstaande randvoorwaarden, zijn er een aantal extra faciliteiten die hardlopen in een gebied 
extra aantrekkelijk kunnen maken, denk dan aan:
■	 Horeca (start of finish)
■  Kluisjes (start of finish)
■	 Parkeren (start of finish)
■  Meetingpointbord (start of finish)
■  Waterpunten
■	 Sportapparaten / fitness toestellenlangs de route

5.  Voorstel hardloopmarkering

Doel van deze handleiding is om te komen met een voorstel hoe in de toekomst hardlooproutes op een 
eenduidige en duurzame manier gemarkeerd kunnen worden in de stad. In dit hoofdstuk zal aan deze 
vraag handen en voeten gegeven worden. Er is hierbij gekeken, naar bestaande kaders, onderhoudseisen, 
kosten en is gezocht naar een balans tussen een duidelijke permanente markering en voorkomen van 
verrommeling van de openbare ruimte.

5.1 Bestaande eisen / kaders

Een uniforme markering voor hardlooproutes moet gezien worden als aanvulling op de bestaande 
afspraken van Puccini en het HIOR (handboek inrichting openbare ruimte). Dit betekent dat 
hardloopmarkering aansluit op bestaande materialen die in de gemeente gebruikt worden en past in de 
stijl en uitstraling waarvoor de gemeente gekozen heeft.

Daarnaast is de ambitie uitgesproken om te zoeken naar een markering die duurzaam is en zo min 
mogelijk onderhoudskosten met zich mee brengt. Er dient een goede balans te zijn tussen een duidelijk 
zichtbare markering, zodat hardlopers de juiste weg weten te vinden en alle bewoners snappen dat er een 
hardlooproute is en een markering die niet te veel de aandacht trekt, waardoor mensen zich er aan storen 
en onveilige kunnen situaties ontstaan.

5.2  Materiaal markering hardlooproutes

Voordat er gezocht is naar een nieuwe manier van markeren is er gekeken wat er nu al in de stad wordt 
gebruikt om routes aan te duiden. Het bleek dat er een grote diversiteit aan markering van routes bestond.

Echter geen van bestaande oplossingen bleek te voldoen aan de juiste balans tussen aanwezigheid en rust 
of de wens tot nagenoeg onderhoudsvrij materiaal te zijn.

In nauw overleg tussen R&D, BOR en Sport is er uiteindelijk gekozen om voortaan zogenaamde ´punaises´ 
te gebruiken als hardloopmarkering. Punaises zijn van RVS en hebben een levensduur van tussen de  
15 en 20 jaar. Ze zijn onderhoudsvrij en hebben door hun relatief kleine diameter (10cm) geen grote impact 
op de openbare ruimte. De specifieke eigenschappen en kosten van de punaises komen ter sprake in de 
volgende paragrafen.

5.3  Ontwerp markering hardlooproutes

Het uitgangspunt voor het ontwerp van de markering is geweest, hoe houden we het simpel en duidelijk. 
Enerzijds voor hardlopers om te “lezen” en anderzijds medewerkers van beheer openbare ruimte om bij 
vervanging te begrijpen en kansen op fouten te voorkomen. Het deze gedachten in het achterhoofd zijn 
we tot het volgende ontwerp gekomen.

Dit icoon is de standaard punaise die in principe om de 20 meter  
geplaats wordt.

Het mannetje is in de huisstijl van Amsterdam gemaakt (Adam).
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Bij elke 100 meter is er een 100 meter aanduiding

Het lettertype is Avenir (huisstijl Amsterdam)

Kilometer aanduiding.

Het lettertype is Avenir (huisstijl Amsterdam)

Punaises worden minimaal 15 cm uit de rand geplaatst. Daar waar mogelijk en wenselijk, bijvoorbeeld door 
dicht struikgewas langs het pad, worden de punaises verder naar het midden geplaatst.
Per nieuwe route zal een simpel route plan gemaakt moeten worden om te bepalen waar en hoeveel 
punaises er precies nodig zijn en waar die geplaatst moeten worden.

Wanneer routes elkaar kruisen / raken is het van belang dat er twee punaises naast elkaar geplaatst worden 
van de betreffende route, zeker als de routes verschillende afstanden en dus kleuren hebben. Wanneer 
ze dezelfde kleur hebben kunnen ze na 100 meter (op een rechtstuk) samen komen zolang bij de kruising 
maar weer splitsen.

De nummering en het icoontje hebben afhankelijk van de afstand een andere kleur, te weten:

a. Tussen de 0 en 3 =  geel  ral kleur: 1016
b. Tussen de 3.01 en 5 =  groen  ral kleur: 6037
c. Tussen de 5.01 en 7.5 = blauw  ral kleur: 5012
d. Tussen de 7.51 en 10  = rood  ral kleur: 3020
e. Tussen 10+ =   paars  ral kleur: 4006

Er is vanuit een kosten- en beheeroogpunt specifiek niet gekozen om op elke punaise de afstand van de 
betreffende route te vermelden. Daarnaast zou dit de leesbaarheid en daarmee de duidelijkheid van de 
punaise schaden.

5.4  Gebruik punaises

Met alleen een keuze voor het materiaal zijn we er nog niet. Het is ook belangrijk dat ze op de juiste 
plaats en in de juiste hoeveelheid gebruikt worden. Ook hier geldt dat er gezocht moet worden naar het 
tegengaan van verrommeling en zorg dat een hardloper zeker weet dat hij nog op de juiste route zit.
Zoals in het bovenstaande ontwerp al is te zien is er voor gekozen om niet te werken met pijlen, maar de 
punaises zelf de richting aan te laten geven. Om dit effectief te doen, dienen punaises met de volgende 
interval geplaatst te worden:

■ Op rechte stukken, om de 20 meter
■ In een bocht of kruising, om de 2 meter 
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Er is bewust gekozen om niet te werken met een specifiek start en finish icoon. De reden hiervoor is dat 
een rondje wat vanuit huis gestart wordt inhoudt dat iedereen op een ander moment de route op stapt en 
dus zijn eigen start of finish heeft.

Het is de bedoeling dat in de toekomst een netwerk van routes zal ontstaan. Hierdoor zullen ook ‘lastige’ 
situaties ontstaan qua markering. Neem in deze gevallen contact op met de stedelijke atletiekcoördinator 
(RVE Sport en Bos) daar wordt kennis en ervaring hierover gebundeld.

5.5  Materiaal

Een punaise is gemaakt van RVS 316, met een uitgefreesde gedeelte voor het icoon of de nummering. 
Het uitgefreesde gedeelte wordt ingekleurd met coating (kleur n.t.b.) en onder temperatuur afgebakken. 
Hiermee wordt de kleur en daarmee de afstand van de route aangegeven.

De kop van de punaise heeft een diameter van 10 cm en is van geborsteld RVS. Onder de kop zit een 
draadeinde met een diameter mm van 8 mm en een lengte van 26 mm. Punaises kunnen geplaatst 
worden in tegels, asfalt en halfverharding. Voor de half verharding is waarschijnlijk een langer draadeinde 
voldoende. Dit moet echter eerst nog in de praktijk onderzocht worden.

Het materiaal is geschikt voor alle weersomstandigheden  En de punaises hebben een levensduur van 15 á 
20 jaar.
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5.6  Borden

Naast het plaatsen van punaises die de route fysiek markeren is het ook noodzakelijk om bij de routes 1 of 
meerdere borden te plaatsen. Op deze borden moet in elke geval de volgende informatie aanwezig zijn:

■ Afstand van de route
■ Plattegrond van de route, met vermelding van
 -   WC
 -   Horeca
 -   Waterpunt
 -   Parkeren
 -   Openbaarvervoer
 -   Eventuele lockers
■ Mogelijke vermelding van (financiële) partners
■ Algemene toelichting over de kleuren van routes 
■ Verwijzing naar het onlineplatform atletiek.amsterdam

Een dergelijk bord moet voldoen aan de huisstijl van Amsteram, hiervoor kan contact opgenomen worden 
met team huisstijl.

Voor het aantal borden per route geldt de volgende richtlijn, minimaal:

a. Tussen de 0 en 3   1 bord
b. Tussen de 3 en 5   1 bord
c. Tussen de 5 en 7,5   2 borden
d. Tussen de 7.5 en 10   2 borden
e. Tussen 10+    2+ borden

5.7  Investeringskosten

Hieronder een simpele tabel om de kosten te kunnen bepalen voor het aanleggen van een hardlooproute. 
Hierbij gaan we uit van de laagste offerte , reeds in ons bezit.

Afstand Punaises 
€ 9,50 per stuk 
€ 7,75 voor plaatsen

Totaal kosten 
€ 18,25

3 km 3 * 65 = 195 195 * € 18,25 = € 3.559

5 km 5 * 65 = 325 325 * € 18,25 = € 5.931

10 km 10 * 65 = 650 650 * € 18,25 = € 11.863

Let op dit is exclusief de kosten voor het uitzetten van de route / werkvoorbereiding!

Deze kosten zijn voor het organisatieonderdeel dat opdrachtgever van een nieuwe route is.

5.8  Beheerkosten

In goed overleg met de assettafel verharding (Beheer Openbare Ruimte) is besloten om bij de overdracht 
van een nieuwe hardlooproute ook afspraken over beheer te maken.

Het uitgangspunt is als volgt:
Bij aanleg van een nieuwe route wordt het beheer voor 10 jaar afgekocht.
De kosten hiervoor bedragen € 1.000,- per jaar per route. Met de aanleg van een route moet dus rekening 
gehouden worden met een kostenpost van € 10.000,- voor het afkopen van beheer.

De beheerders van de openbare ruimte zullen hiervoor 2x per jaar de route geheel nalopen en controleren 
op compleetheid. Eventuele ontbrekende punaises worden weer aangevuld.

Advies: Het is vaak zo dat er voor aanleg van dergelijke voorzieningen eenmalig geld ter beschikking 
wordt gesteld. Om te zorgen dat beheer toch jaarlijks geld heeft kunnen de beheerkosten het best in een 
bestaande voorziening, zoals Sport en speelplekken, toegevoegd worden.

6.  Koppeling met digitale routes

In Amsterdam worden alle bestaande gemarkeerde routes verzameld op het digitale platform  
atletiek.amsterdam.  Het is dan ook zaak om nieuwe routes hier op te plaatsen en uiteraard kan het 
platform ook inspiratie bieden bij het bepalen waar nieuwe routes wenselijk zijn.

Daarnaast bieden sommige hardloop apps de mogelijkheid zogenaamde digitale segmenten aan te 
maken. Een segment is een vast traject met een vast begin en eindpunt. Alle gebruikers van de app die 
over het digitale start- & eindpunt van het segment lopen (bepaald door GPS) worden geregistreerd en zo 
wordt bij gehouden wie de snelste loper van een bepaald segment is. Segmenten kunnen er voor zorgen 
dat mensen iets extra hun best doen om zo snel mogelijk te zijn of zelfs een klein beetje omlopen om een 
segmentje mee te pakken. Alle gebruikers kunnen zelf segmenten aanmaken.

Gezien de mogelijke gevolgen van een segment, harder lopen, omlopen en het gegeven dat iedereen ze 
kan aanmaken lijkt het niet raadzaam om segmenten van gebruikers fysiek te markeren. Immers segmenten 
op de verkeerde plek kunnen conflicteren met de veiligheid. Mensen willen snel een straat oversteken, 
voor de beste tijd, etc…

Echter segmenten bieden ook kansen. Door zorgvuldig plekken te kiezen waar wel een segment 
fysiek zichtbaar is gemaakt, kan dit een stimulerende factor op gebruik hebben. Zeker wanneer actief 
gecommuniceerd wordt over dit segment. Elementen waar naar gekeken moeten worden zijn dan:

■ Geen oversteekplekken    (veiligheid)
■ Specifiek pad / geen combipad   (veiligheid)
■ Verlichting aanwezig    (veiligheid)
■ Breed genoeg (min. 3,5 meter)   (veiligheid)
■ Duidelijke looprichting bijv. N-Z of Z-N  (veiligheid)
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7.  Uitgangspunten publiek private samenwerking

Steeds vaker wordt vanuit het bedrijfsleven en de overheid de samenwerking gezocht. Ook rondom het 
onderwerp hardlopen hebben de eerste verkennende gesprek al plaatsgevonden. In deze handleiding 
willen we geen blauwdruk maken van wat er wel en niet mag en kan, maar worden wel een aantal 
uitgangspunten meegegeven.

1) Wees (zeer) terughoudend in fysieke aanwezigheid van (reclame) uitingen in de openbare ruimte.  
 Er is bewust voor punaises gekozen om geen verdere verrommeling van de openbare ruimte te creëren.  
 Het neerzetten van borden, en plaatsen van logo’s past dan ook niet in dit kader.
 Wanneer fysieke aanwezigheid echt gewenst is, denk dan eerder aan een vermelding op een bord met  
 de plattegrond van de route of bij een meetingpoint.

2) Zoek de samenwerking in de communicatie en de activering van de routes. Kijk of bedrijven willen  
 faciliteren dat op een vaste dag en tijd in de week een hardlooptraining op het rondje gegeven kan 
 worden. Of dat zij hun marketingmix inzetten om mensen te informeren over de nieuwe route. 
 Ook het organiseren van een jaarlijkse hardloopwedstrijd over de nieuwe route is een leuke manier voor  
 beide partijen om aandacht te genereren

3) Denk bij het gezamenlijk aanleggen van een route aan het beheer. Dit is de grootste kostenpost.  
 Een bedrijf draagt pas echt bij aan een structurele hardlooproute als er ook afspraken over de 
 beheerkosten gemaakt zijn. Zie hiervoor ook hoofdstuk 5.7.

Aangezien de stad constant in beweging is, is het handig om voordat er nieuwe afspraken gemaakt 
worden eerst te inventariseren welke samenwerkingen er al zijn! Ook hiervoor geldt dat het beste startpunt 
de stedelijke atletiekcoördinator (RVE sport en Bos) is.

8.  Implementatie van een nieuwe route

Met de informatie uit deze handleiding ben je een heel eind op weg om een goede hardlooproute aan 
te leggen. Echter elke route is anders en vraagt dan ook maatwerk en specifieke afstemming met lokale 
stakeholders. 

Hieronder een simpel stappenplan om te zorgen dat je de belangrijkste partijen in beeld hebt.

Stap 1)  Neem contact op met de stedelijke atletiekcoördinator (RVE sport en Bos) om te horen wat er al is 
 en gebruik te maken van zijn / haar contacten in de hardloopwereld.

Stap 2)  Betrek de wijkmanager(s) van de wijk waar je van plan bent een route aan te leggen. Zij kennen  
 de wijk het best en weten welke praktische (on)mogelijkheden er zijn en welke organisaties  
 mogelijk belangrijke stakeholders zijn.

Stap 3)  Maak een grove schets van de beoogde route, denk daarbij aan de eerder genoemde  
 succesfactoren en bespreek die met de RVE Ruimte en duurzaamheid om te zien of er geen  
 andere grote ontwikkelingen in die omgeving gepland staan.

Stap 4)  Ga samen met de wijkmanager(s) en lokale hardloper (vereniging, commerciële aanbieders) kijken 
 of de grove route ook echt lekker loopt en veilig aanvoelt en dus “werkbaar is”.

Stap 5)  Zoek eventueel private partners voor co-financiering / programmering van de nieuwe route

Stap 6)  Werk de grove route uit tot een detailplan, waarbij duidelijk aangegeven staat waar elke punaise  
 staat en welke punaise dat is (icoon of anders). Vul de route eventueel aan met waterpunten en 
 andere voorzieningen, mocht daar behoefte aan zijn.

Stap 7)  Laat de route vaststellen en maak beheerafspraken.

Stap 8)  Laat de route aanleggen en meld de route op het digitale platform atletiek.amsterdam.

Stap 9)  Stuur op onderhoud van de route.

Het zichtbaar maken van een segment kan door het volgende teken aan de standaard markering toe te 
voegen:
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