RICHTLIJNEN
VOOR DE ONTWIKKELING VAN
STADS- EN WIJKOMLOPEN

Ontwikkelen van een stads- of wijkomloop
Steden en gemeenten zetten steeds meer in op een gezonde
omgeving. Sporten en veilig bewegen in de publieke ruimte krijgen
daarbij een duidelijke plaats. Dat maakt dat we sport breder
moeten bekijken, niet alleen op een afgeschermd terrein, maar
ook in de stad, in de wijk, als een activiteit, op heel veel
plaatsen. Door de directe leefomgeving (in de buurt, kort bij huis,
een groene ruimte, een stadspark, langs een waterloop, rond
stedelijk groen…) goed in te richten bevorder je niet alleen de
gezondheid van je inwoners maar prikkel je ook hun beweeg- en
sportgedrag.
Ook lopen en joggen past hier volledig in. Heel veel publieke
ruimten bevatten voldoende potentieel om lopen en joggen in de
stad of woonwijken toe te laten. Daarom wil Sport Vlaanderen
gemeenten en steden stimuleren om naast wandel- en
fietsinfrastructuur ook in loopinfrastructuur te investeren. We
leggen hierbij de focus op de aanleg van looppaden in een
stedelijke, maar toch aangename en rustige omgeving. Deze stadsen wijkomlopen zijn een aanvulling op de bestaande loopomlopen
in de natuur of natuurlijke/landelijke omgeving. Looppaden in de
stad of in een stedelijke omgeving leiden niet alleen tot een
sportieve gedragsverandering van de inwoners, maar verhogen
ook het aantal actieve verplaatsingen in de stad.
De ontwikkeling van een stads- en wijkomloop vraagt dan ook een
integrale aanpak, een brede visie, het opzetten van
samenwerkingsverbanden, het zoeken naar een breed draagvlak
en mogelijke combinaties.
Met dit draaiboek wil Sport Vlaanderen de nodige handvaten
aanreiken waarmee je zelf een stads- of wijkomloop in jouw
gemeente of stad kan ontwikkelen voor je inwoners, bezoekers en
toeristen. Zo stimuleer je hen tot meer beweging in een stedelijke
omgeving.
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1. Onderzoek
Uit het Nationaal Sportonderzoek (NSO, najaar 2017) van het Mulier Instituut betreffende het gebruik
van de openbare ruimte voor beweegactiviteiten, kunnen we enkele relevante conclusies trekken die de
realisatie van een stads- of wijkomloop in je gemeente mee kunnen verantwoorden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Van de beweegactiviteiten in de openbare ruimte komt lopen op de derde plaats.
Lopers hebben voornamelijk hun woonplek of een plek in de buurt als voornaamste vertrekpunt.
Het overgrote deel van de lopers neemt vaak dezelfde of een paar vaste routes.
Lopers maken het meest ’s avonds gebruik van de openbare ruimte.
Lopers houden met hun routekeuze voornamelijk rekening met de omgeving, de kwaliteit van het
wegdek of pad, de hoeveelheid verkeer, verlichting en sociale veiligheid.
Lopers sporten vooral individueel en voor de gezelligheid.
1 op 5 geeft aan dat lage kosten een reden is om te sporten.
Gezond en sportief bezig zijn is de belangrijkste reden om te sporten in de openbare ruimte.
Het verbeteren van de verlichting is de voornaamste maatregel die gemeenten zouden moeten
nemen om het gebruik van de openbare ruimte t.b.v. sport en bewegen te bevorderen.
Andere maatregelen die worden genoemd zijn: het plaatsen van toestellen (buitenfitness), het
aanleggen van ommetjes en routes, communicatie over de mogelijkheden in de openbare ruimte,
de toegankelijkheid van groen en verbeteren van de parkeermogelijkheden.

2. Aandachtspunten
Ben je stilletjes aan overtuigd van het nut van een stads- of wijkomloop in uw gemeente/stad?
Goed zo! Vooraleer je effectief aan de slag gaat, raden we je aan je goed voor te bereiden. Met
onderstaande aandachtspunten in het achterhoofd, kan je het project met een breder gedragen visie
opstarten.
•

•

•
•

•

•

Ga op zoek naar synergiën tussen verschillende beleidsdomeinen binnen de gemeente. Een
samenwerking met onder andere welzijn, vrije tijd, ruimtelijke ordening, mobiliteit, … zullen
leiden tot een project met een groter en sterker draagvlak.
Onderzoek vooraf het draagvlak bij loopverenigingen en inwoners. Het project heeft pas zin als
het multifunctioneel gebruik door verenigingen, individuele en niet-georganiseerde sporters
bewezen is. Stadsomlopen genereren een gezellige drukte waar gezinnen, senioren, sporters en
niet-sporters elkaar ontmoeten.
Selecteer veilige locaties met een minder auto gebonden infrastructuur.
Ga op zoek naar plaatsen waar maatregelen om buurten beweegvriendelijker en gezonder in te
richten het grootste effect hebben. Plaatsen met een hoge woondichtheid, een hoge
stratenconnectiviteit en een goede functiemix genereren meer gezondheidswinst. De walkabilitytool en walkability-score kan je hier bij meer info verschaffen.
Achterhaal welke stadsdelen of wijken het meest nood hebben aan een loopomloop. Een
aantrekkelijke en goed ingerichte leefomgeving dicht bij de bewoner, stimuleert sociale contacten
en maakt bewegen en sporten gemakkelijker.
Ga via ‘heatmaps’ (onder andere Strava Global Heatmaps) op zoek naar plaatsen waar er in je
gemeente/stad veel gelopen wordt.
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•

•

•
•
•

Beoog naast gezondheidswinst en een betere fysieke conditie, ook goede lucht- en leefkwaliteit,
weinig geluidshinder, een groene omgeving, vlotte mobiliteit, een veilige en sociale omgeving. Dit
zijn componenten die een meerwaarde betekenen bij het intekenen van looppaden.
Weet dat een loopomloop ook vanuit toeristisch oogpunt een meerwaarde kan betekenen voor
wie tijdelijk in een stad verblijft en de stad wil verkennen. Naast toerisme kan je lopen ook met
cultuur, kunst of erfgoed combineren. We denken hierbij aan gidsbeurten al lopend. Ook zakenlui
in de stad hebben weinig tijd en zijn vragende partij naar looppaden in de stad om hun conditie
aan te scherpen.
Probeer steeds je loopomloop met bestaande infrastructuur te combineren: parken, wandel-,
fietspaden, avondverlichting bij een groot voetbalcomplex, industriële site, …
Controleer indien er nuttige faciliteiten zoals, parking, douchemogelijkheden ,toiletten,
drankfonteinen, outdoor fitness, … langs de omloop zijn.
Ook koppeling en tussen digitale en fysieke routes kunnen een meerwaarde betekenen.

3. Richtlijnen
Hou bij de ontwikkeling van een stads- en wijkomloop rekening met volgende richtlijnen:
•

•
•
•
•
•
•
•

De totale afstand van één lus bedraagt minstens 1 km. De omloop bestaat uit minstens twee of
meerdere lussen. Op lange termijn worden de loopomlopen aan elkaar aangesloten en vormen ze
een netwerk met een goede spreiding over de hele stad/gemeente.
Inzake ondergrond worden er geen vereisten vooropgesteld. Indien mogelijk is het evenwel
wenselijk om een mooie afwisseling van verharde en onverharde paden aan te bieden.
Zorg voor brede en goed verlichte looppaden; dit geeft de loper/jogger een groter
veiligheidsgevoel.
Vertrek vanuit een centraal punt (marktplaats, woonwijk, …); organiseer er een ‘meetingpoint’
dicht bij een parking en sanitaire faciliteiten.
Zoek zoveel mogelijk naar een verkeersluwe omgeving; probeer te vermijden dat de lopers vaak
drukke wegen moeten kruisen of stil staan aan stoplichten.
Zorg dat de paden ook in de winter beloopbaar zijn.
Aansluiting op reeds bestaande wandelroutes/loopomlopen is wenselijk.
Duid een peter of meter aan, die de omloop op regelmatige basis kan controleren.
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4. Signalisatie
In steden, gemeenten en wijken bestaat al een overvloed aan verkeersborden. Daarom is het niet
opportuun de bewegwijzering van stads- of wijkomlopen nog eens op bijkomende palen te bevestigen.
We hebben ons bij onze keuze laten leiden door bestaande kaders, minimale onderhoudseisen, en
kosten, en er is gezocht naar een balans tussen een duidelijke permanente signalisatie en voorkomen
van verrommeling van de openbare ruimte.
Een uniforme signalisatie voor stads- en wijkomlopen moet gezien worden als een aanvulling op de
bestaande signalisaties. Dit betekent dat deze signalisatie moet aansluiten op bestaande materialen die
in de stad/gemeente al gebruikt worden en die past in de stijl en uitstraling waarvoor de stad/gemeente
gekozen heeft.
De ambitie is een goede balans te zoeken tussen een duidelijk zichtbare signalisatie, zodat
lopers/joggers de juiste weg weten te vinden en de inwoners snappen dat er een loopomloop is met een
signalisatie die niet te veel de aandacht trekt, waardoor mensen er zich zouden aan storen en onveilige
situaties veroorzaken.

4.1. Punaises
Naar analogie met het voorbeeld van de hardlooproutes in Amsterdam hebben we ervoor gekozen om
deze omlopen te bewegwijzeren d.m.v. duurzame grondnagels of zogenaamde punaises. De punaises
zijn van roestvrij staal (RVS) en hebben een levensduur van 15 tot 20 jaar. Ze zijn onderhoudsvrij en
hebben door hun relatief kleine diameter (10 cm) geen grote impact op de openbare ruimte.
Het uitgangspunt voor het ontwerp van de signalisatie was om het eenvoudig, duidelijk en uniform te
houden. Enerzijds voor de lopers om te “lezen” en anderzijds voor de medewerkers van de technische
diensten om bij vervanging kansen op fouten te voorkomen.
Met deze gedachten in het achterhoofd zijn we tot het volgende ontwerp gekomen.

Dit icoon is standaard en in de huisstijl van Sport Vlaanderen ontworpen.
Dit type grondnagel wordt in principe om de 100 meter geplaatst, maar moet zeker aan elke
afslag/kruispunt voorzien worden. Indien er meerdere lussen zijn, wordt het lopertje telkens in een
andere kleur weergegeven.
Het lettertype is ASD signfont.
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Naast het lopertje plaatsen we ook punaises die de richting (links, rechtdoor of rechts) van de stads- of
wijkomloop aangeeft. Ook deze worden voor elke afslag/kruispunt geplaatst en hebben naargelang de
afstand een andere kleur.

Tenslotte plaatsen we ook punaises die gelopen afstand aangeeft. Deze afstandsindicaties plaatsen we
op de eerste km om de 100m en daarna om de 500m. Ook hier hebben deze punaises naargelang de
afstand een andere kleur.

De punaises worden waar mogelijk in het midden van het pad geplaatst.
Per nieuwe omloop zal een ontwerp van routeplan moeten gemaakt worden om te bepalen waar en
hoeveel punaises er precies nodig zijn en waar die geplaatst moeten worden.
Wanneer routes elkaar kruisen of raken is het van belang dat er twee punaises naast elkaar geplaatst
worden van de betreffende route, zeker als de routes verschillende afstanden en kleuren hebben.
De nummering en het icoontje hebben afhankelijk van de afstand een andere kleur:
•
•
•
•

kortste afstand/lus: groen, Ral-kleur: 6018
middelste afstand/lus: blauw, Ral-kleur: 5015
langste afstand/lus: rood, Ral-kleur: 3020
verbindingen en/of aanlooproutes: geel, Ral-kleur: 1016.
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4.1.1. Technische kenmerken van een punaise
• Een punaise is gemaakt van RVS 304 met een lichte bolling en met een uitgefreesd gedeelte voor
het icoon, de pijl of de afstand.
• Het uitgefreesd gedeelte wordt ingekleurd met duurzame coating (kleur, zie ral-kleuren
hierboven) en onder temperatuur afgebakken.
• De kop van de punaise heeft een diameter van 10 cm en is van geborsteld RVS. Onder de kop zit
een aangegoten pin/draadeinde met een diameter mm van 12 mm en een lengte van 60 mm.
• Het materiaal is geschikt voor alle weersomstandigheden.
• De punaises hebben een levensduur van minstens 15 tot 20 jaar.
• Een punaise weegt circa 340 gram.

4.1.2. Plaatsing van de punaise
• De punaises worden in principe geleverd en geplaatst door de fabrikant. Indien je echter kan
terugvallen op je eigen technische dienst, kan de plaatsing uiteraard ook in eigen beheer gedaan
worden. Dit laatste kan je heel wat geld besparen.
• Ze kunnen door middel van verlijming geplaatst worden in tegels, asfalt en half verharding. Voor
de half verharding is meestal een langer draadeinde noodzakelijk in de vorm van een pin.
• Ze zullen op vraag en in overleg met de gemeente/stad geplaatst worden. Hiervoor dient de
gemeente een goed gedetailleerd plan/plattegrond aan te leveren, waarop de juiste afstanden
genoteerd staan.
• Vooraleer de effectieve plaatsing start, is het aangewezen dat de opdrachtgever (gemeente/stad)
met de leverancier/plaatsingsdienst op het terrein gaat om de juiste plaatsen aan te duiden
(uitzetten van de signalisatie).
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4.1.3. Procedure voor plaatsing in harde ondergrond
• Gat boren Ø 12 mm.
• Gat uitblazen met compressor.
• Punaise anker en onderzijde voorzien van chemische verankering (Sikaflex 252).
• Punaise in het gat slaan met een rubber hamer.
• Overtollige lijm verwijderen.
• Laten drogen (droog na 24 uur).
4.1.4. Procedure voor plaatsing in half-verharde ondergrond
• Gat boren door half-verharding.
• Gat uitblazen met compressor.
• Grondanker tot 2/3 van de lengte in de grond slaan. Zie onderstaande afbeelding van
verankeringspin (verlengstuk, enkel noodzakelijk voor niet verharde ondergrond).
• Monteren van de punaise (+ vastdraaien met behulp van een moer).
• Punaise met grondanker met behulp van een rubber hamer verder in de grond slaan tot deze vlak
op de bodem zit.

Bovenstaande afbeelding van verankeringspin (verlengstuk, enkel noodzakelijk voor niet of halfverharde
ondergrond) heeft een lengte van 250 mm en is eveneens vervaardigd uit duurzaam RVS.
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Ter illustratie kan je een filmpje bekijken voor de plaatsing van een punaise in onverharde grond en
twee filmpjes voor de plaatsing in verharde grond.
• Hoe plaats je een punaise in een zachte ondergrond
• Hoe plaats je een punaise in een harde ondergrond deel 1
• Hoe plaats je een punaise in een harde ondergrond deel 2

4.2. Loopcirkels
Als alternatief voor de RVS-grondnagels, kan je een stads-/wijkomloop ook bewegwijzeren d.m.v.
loopcirkels; dit zijn ronde grondmarkeringen die misschien iets minder duurzaam zijn, maar een stuk
goedkoper.
4.2.1. Technische kenmerken van een loopcirkel
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Basismateriaal: wit voorgevormde markering
polyurethaan retro-reflectief met een
diameter van 98 mm.
Op de achterzijde is er een drukgevoelige
lijmlaag en beschermfolie
Goede nacht-zichtbaarheid door hoge
retroreflectie van koplampverlichting van
auto’s, fietsen en scooters waardoor er een
zichtbare geleiding op afstand is.
Goede dag-zichtbaarheid door hoge witheid
van het basismateriaal.
Hoge stroefheid - ook bij nat en vochtig weer ter voorkoming van uitglijden fietsers en
wielrenners.
Door reliëf in de textuur kan zich geen
waterfilm vormen.
Materiaal is overrijdbaar voor zwaar verkeer
en werkverkeer voor onderhoud en gladheidsbestrijding.
Hoogte boven wegdek: circa 2,8 mm waardoor deze niet gevoelig is voor beschadigingen.
De levensduurverwachting voor de grondmarkeringen is minimaal 10 jaar; bij normaal gebruik in
vermeld toepassingsgebied behoudens bij vandalisme en diefstal. Dit geldt bij regulier onderhoud
conform de onderhoudsvoorschriften.
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4.2.2. Opdruk figuren
• Afmeting figuren: circa Ø 75 mm op wit basismateriaal.
• Figuren worden tampongedrukt met duurzame watergedragen zijdeglans aflak.
• Figuren in vier verschillende RAL kleuren verkrijgbaar (idem punaises): cijfers, pijl, loper.

4.2.3. Plaatsing en gebruik van de loopcirkel
• De ondergrond dient boven de +10°C en 3°C boven dauwpunt te zijn.
• De ondergrond droog, stof- en vetvrij maken door eenvoudige reiniging met normale- en
staalborstelbezem.
• Het basismateriaal is zelfklevend met een beschermfolie op de achterzijde.
• Breng de grondmarkering aan door de beschermfolie te verwijderen op de achterzijde en rol aan
met een drukrol van circa 75 kilo (zie figuur)
•
•
•
•

Toepasbaar op asfalt- beton- en elementenverhardingen (bv. klinkers en betonstraatstenen). Dus
niet op onverharde ondergrond!
Materiaal is afwasbaar met water en zeep bijvoorbeeld met een hogedrukreiniger.
Markering is na instructie ook aan te brengen door niet deskundig personeel zonder ervaring.
Opmerking: voor ondergronden met een grote textuurdiepte en veel holle ruimtes is er ook een
primer beschikbaar.
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4.3. Meetingpoint
In plaats van het klassieke startbord werd hier bewust gekozen om een ‘meetingpoint’ te ontwerpen
welke als startpunt van de stads- en wijkomloop kan dienen. Dit verzamelpunt kan je best inrichten op
een openbare plaats waar mensen (joggers/lopers) elkaar op een aangename manier kunnen
ontmoeten.
We opteren om dit meetingpoint-bord bescheiden te houden in de vorm van uitvergrote
(namaak)punaise. Enkel de hoogstnoodzakelijke informatie geven we hierop weer:
•
•
•
•
•

de afstanden van de verschillende looplussen
de bijhorende gekleurde punaises van de looplussen
de aanwezige faciliteiten (parking, drankgelegenheid, douche,..)
info waar je mogelijke problemen kan melden + QR-code
logo’s Sport Vlaanderen en betrokken stad/gemeente.

Voorbeeld van ‘meetingpoint’ pilootproject Aalst

4.3.1. Kenmerken Meetingpoint
• Infobord Ø 400 mm.
• Full color print op vinyl van hoogwaardige kwaliteit met een antislip bescherm laminaat.
• Geplakt op een ronde plaat trespa Ø 400 mm.
• Trespaplaat geplakt op betonnen onderstel bank.
Dit meetingpoint kan je op verschillende manieren inrichten.
Een voorbeeld om de aandacht van de loper/jogger te trekken, is een zitbank, zoals hieronder
afgebeeld. Deze bank (meetingpoint Aalst) kan je bovendien functioneel inzetten om voor en na de
loopsessies stretchoefeningen uit te voeren.
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4.3.2. Variant 2

4.3.3. Variant 3 en Variant 4
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5. Beheer, controle en onderhoud
Bij de realisatie van een nieuwe stads- of wijkomloop is het in functie van de instandhouding,
aangewezen goede afspraken te maken over het beheer, de controles en het onderhoud van de omloop.

5.1. (a) Controle
•
•

We raden aan een peter of meter aan te duiden die zich op vrijwillige basis beschikbaar stelt om
de omloop minimaal zes keer per jaar te controleren.
De peter/meter brengt na zijn controlebeurt telkens verslag uit bij de betrokken sportdienst.

5.2. (b) Beheer en onderhoud
•
•
•
•

We raden de beheerder van de openbare ruimte (gemeente/stad) aan jaarlijks de route te
controleren.
Na elke controlebeurt, wordt het verslag overgemaakt aan de betrokken onderhoudsdienst
(technische dienst, groendienst,…) om eventuele ontbrekende punaises weer aan te vullen.
Daarnaast zorgt deze dienst ook voor het vrijmaken van het looppad (zichtbaarheid punaises), het
effenen en loopvrij maken van de omloop.
Tip: voor de aanleg van dergelijke voorzieningen wordt er vaak eenmalig geld ter beschikking
gesteld. Om te zorgen dat het beheer toch jaarlijks over voldoende middelen kan beschikken,
voorzie je bij de opmaak van de begroting best telkens een budget dat de onderhoudskosten kan
dekken.

6. Plan van aanpak voor een nieuwe Stads- en
wijkomloop
Met de informatie en documentatie uit dit draaiboek hebben we je al heel wat achtergrondkennis
verschaft om een kwalitatieve stads- of wijkomloop op een verantwoorde wijze te ontwikkelen.
Elke situatie en omgeving is echter anders, waardoor elke omloop een eigen aanpak op maat vergt.
Bovendien zal er voor elke stad/gemeente een specifieke afstemming met lokale stakeholders
noodzakelijk zijn.
Met onderstaand plan van aanpak, willen we je een overzicht geven hoe je stap voor stap te werk gaat
om dit project met succes te realiseren.
1) Maak een nota voor je college van burgemeester en schepenen op en motiveer waarom je een
stads- of wijkomloop wenst te ontwikkelen. Voorzie hierbij ook een financieel plan. Pas wanneer je
bestuur achter je plannen staat en groen licht geeft, kan je de ontwikkelings-procedure opstarten.
2) Lijst op welke de belangrijkste lokale stakeholders kunnen zijn om dit project een grotere
draagkracht te geven. Dit kunnen zijn:
•
•

sportieve actoren: atletiekclubs, loopverenigingen, loopgroepen, start-to-runners, andere
loopexperten
beleidsactoren: medewerkers/experten van de afdeling toerisme, vrije tijd, welzijn, mobiliteit,
verkeer, milieu, …

14

•
•

wijkactoren: indien je de omloop in een wijk wil realiseren, kan je best ook de inwoners van de
wijk en mogelijks de wijkagent en buurtwerker bevragen
bedrijfsactoren: indien je de omloop in de onmiddellijke omgeving van een industrie- of
bedrijventerrein wil realiseren, is het aangewezen ook het management van deze bedrijven mee
inspraak te geven.

3) Maak een eerste ontwerp van de omloop die je voor ogen hebt. Hou hierbij zoveel mogelijk rekening
met de eerder genoemde aandachtspunten en richtlijnen.
4) Leg deze ontwerproute voor aan je stakeholders, bespreek en analyseer deze grondig. Breng waar
nodig/nuttig aanpassingen aan.
5) Organiseer met de meest belanghebbende stakeholders een terreinverkenning. Pas wanneer je de
omloop effectief (al wandelend of lopend) gaat verkennen, zal je mogelijke knelpunten vaststellen
en/of opportuniteiten ontdekken.
6) Herteken waar nodig de omloop in functie van haalbaarheid, veiligheid, comfort, ... kortom kwaliteit.
7) Maak nu van de omloop een gedetailleerd digitaal plan, waarbij je volgende zaken duidelijk vermeld:
•
•
•
•
•

start- en einde van de omloop = meetingpoint
de verschillende looplussen en hun afstanden (zet deze meteen in de juiste kleur)
de eventuele aanloop- en/of verbindingsroutes (in geel)
de correcte plaats waar welk type punaise moet geplaatst worden
de andere faciliteiten: parkings, drinkfonteintjes, zitbanken, fitnesstoestellen, sanitaire
voorzieningen,….

8) Vraag bij een aantal gespecialiseerde firma’s (minstens drie) prijsoffertes op voor alle benodigde
signalisatie. Vraag hierbij optioneel prijs met en zonder plaatsing. Bezorg hen ook het detailplan van
de omloop en een inventaris van het nodige materiaal.
9) Leg de omloop ter definitieve vaststelling voor aan je college. Voeg de prijsoffertes en een
gunningsverslag toe.
10) Indien de omloop door eigen diensten zal aangelegd worden, maak dan hiervoor de nodige afspraken
met de medewerkers van de betrokken dienst.
11) Zorg voor een peter of meter en maak in overleg met de betrokken diensten een beheers- en
onderhoudsplan op.
12) Eens de effectieve aanleg van de omloop achter de rug is, organiseer je met de meest
belanghebbende partners een officiële opening voor de stads- of wijkomloop.
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7. Promotie
Naast de effectieve realisatie van de stads- of wijkomloop, is de bekendmaking en promotie van deze
nieuwe omloop van groot belang.
Na de openingsplechtigheid waar al dan niet de pers bij aanwezig was, zal de omloop weliswaar al enige
bekendheid verworven hebben. Realiseer je echter dat dit slechts een beperkte groep bereikt.
Maak daarom een goed doordacht promotie- en communicatieplan op, waarbij je een zo breed mogelijk
(doel)publiek bereikt.
Daarnaast is het zeker aangewezen structureel georganiseerde activiteiten op de omloop te plannen.
We denken hierbij aan bijvoorbeeld:
•
•
•
•

start-to-run sessies

loopgroepen die op een vast moment in de week in groep de omloop gaan lopen
organiseren van clinics op de omloop
een jaarlijkse recreatieve loopwedstrijd op de omloop.

Laat je hierbij bijstaan door trainers en experten van lokale loopverenigingen.

8. Budget
De volledige uitwerking van een nieuwe stads- of wijkomloop brengt uiteraard ook een redelijke
financiële kost met zich mee. Deze ligt doorgaans hoger dan bij de realisatie van een klassieke
loopomloop of een 100% Natuurloop.
De grote investeringskost ligt hem voornamelijk in de aankoop van de gondnagels (punaises). Deze zijn
vervaardigd uit een duurzaam RVS waarop afhankelijk van de omloop per punaise verschillende
profielen (lopertje, pijlen en afstandsmaten in vier verschillende kleuren) op maat moeten gemaakt
worden. Bovendien is er – tenzij je dit door eigen diensten kan laten uitvoeren – nog een relatief grote
kost voor de plaatsing van de punaises.
Om jou een idee te geven van wat de totale kostprijs van een stads- of wijkomloop met RVS-punaises
zou kunnen zijn, geven we je hierbij graag een richtprijs mee (exclusief BTW):
•
•
•
•
•
•

punaise met lopertje: 19,50 euro/stuk
punaise met pijltje: 18,00 euro/stuk
punaise met cijfer: 18,00 euro/stuk
extra grondanker (enkel nodig voor half-verharde of onverharde ondergrond): 12,50 euro/stuk
malkosten (eenmalig): 500 euro
plaatsingskost: 15,00 euro/punaise.

Afhankelijk van de lengte en het traject (veel of weinig splitsingen) moet je rekening houden met een
budget van 10.000 tot 15.000 euro, exclusief BTW en inclusief plaatsingskosten.
Hierbij moet je wel nog het meetingpoint meerekenen + eventueel een zitbankje (of andere drager).
Indien echter je technische (of andere) dienst kan/wil instaan voor de plaatsing van de punaises, kan je
hiermee al gauw een kost van 3.000 tot 5.000 euro uitsparen.
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Indien je je stads- of wijkomloop wenst te bewegwijzeren door middel van loopcirkels (in plaats van
punaises), moet je rekening houden met onderstaande netto richtprijzen per markering inclusief figuuropdruk, exclusief sjabloonkosten(*):
Aantal per levering

Nettoprijs met figuur-opdruk per grondmarkering

1 tot 10 stuks (schadegevallen)

€ 14,50

11 tot 50 stuks

€ 11,95

51 tot 150 stuks

€ 9,90

151 tot 250 stuks

€ 9,05

≥ 251 stuks

€ 8,20

(*) Eénmalige prijs voor het aanmaken van 12 sjablonen, inclusief teken- en laserwerk: € 1.185,00
Ga zeker ook na indien er andere financiële partners bereid zijn om dit project mee te ondersteunen.
We denken hierbij aan bijvoorbeeld verenigingen, bedrijven, andere diensten (toerisme, cultuur,
welzijn, mobiliteit, …).
Vanuit Sport Vlaanderen kan je alvast rekenen op een financiële ondersteuning van 1 euro/per lopende
meter, met een maximum van 3.000 euro.

9. Proeftuinen
Gezien dit een innovatief en nieuw project is, zijn er helaas nog maar zeer weinig realisaties. Wel kunnen
we refereren naar de stadslopen die we in het kader van een pilootproject recentelijk hebben
gerealiseerd in samenwerking met de sportdiensten van Aalst en Izegem. Ook in Amsterdam werden er
in de aanloop naar het EK Atletiek in 2016 soortgelijke (hard)looproutes gerealiseerd.
Ga vooraf gerust eens gaan proeftuinen in onderstaande drie bestaande stads- of wijkomlopen:
•
•
•

stadsloop Aalst (stadspark Aalst)
stadsloop Izegem
hardlooproute Amsterdam.

Bekijk zeker ook eens dit promotiefilmpje!
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10.Meer info
Wens je bijkomende info of heb je nog vragen? Aarzel niet de consulent Sportieve Vrije Tijd van jou
provincie te contacteren. Hij zal je graag met raad en daad bijstaan om de realisatie van je Stads- of
wijkomloop mee te helpen begeleiden.
Website: www.vlaamseloopomlopen.be

SPORT VLAANDEREN
Kris Mertens
Consulent Team Sportieve Vrije Tijd Antwerpen
Kris.Mertens@sport.vlaanderen
T 014 85 96 64, M 0474 92 74 85
Tom Naômé
Consulent Sportieve Vrije tijd Limburg
Tom.Naome@sport.vlaanderen
M 0492 23 79 17
Philippe Van de Velde
Consulent Sportieve Vrije Tijd Oost-Vlaanderen
Philippe.Vandevelde@sport.vlaanderen
T 09 396 05 33, M 0496 47 46 56
Nico Motton
Consulent Team Sportieve Vrije Tijd Vlaams-Brabant en Brussel
Nico.Motton@sport.vlaanderen
T 015 61 82 64, M 0474 92 74 83
Jesse Clarysse
Consulent Team Sportieve Vrije Tijd West-Vlaanderen
Jesse.Clarysse@sport.vlaanderen
T 050 50 23 28, M 0492 23 63 67
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