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“Zonder dat zij haast hebben, zijn er veel mensen die hardlopen” 

Stokvis (2005, p. 184)  
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Samenvatting 
 
Een ruime meerderheid van de Nederlandse volwassenen beweegt niet genoeg en dit is problematisch. 

Een aantrekkelijke openbare ruimte kan sporten in de buitenlucht aanmoedigen en hardlopen blijkt 

een voor de hand liggende keuze. Wil een gemeente zijn beleid kunnen richten op het promoten van 

fysieke activiteit door ingrepen in de omgeving, dan moet het bekend zijn wat een omgeving 

aantrekkelijk maakt voor hardlopers. Dergelijke onderzoeken zijn vooral kwantitatief uitgevoerd en 

stuiten op een drietal problemen: ten eerste wordt de sociale omgeving niet of onvoldoende 

meegenomen; ten tweede wordt ook geen rekening gehouden met de motivatie van de hardloper; en 

ten derde worden de fysieke omgeving, de sociale omgeving en de persoonsgebonden factoren niet 

als zijnde met elkaar verweven onderzocht. Er is daarom behoefte aan een meer kwalitatieve 

benadering.  

In dit kwalitatieve onderzoek wordt aan de hand van een case study geanalyseerd hoe hardlopers een 

speciaal ingerichte buitensportroute beleven en gebruiken. Het heeft als doel meer inzicht te 

verkrijgen in het gebruik en de beleving van de speciaal voor buitensport ingerichte openbare ruimte 

door hardlopers. Deze kennis kan een bijdrage leveren aan de inrichting van buitensportroutes en de 

algehele openbare ruimte. Eerst is onderzocht hoe de buitensportroute gepland en bedoeld is om 

gebruikt te worden. Dit is gedaan met een interview met de projectleider. Vervolgens is de invloed van 

persoonsgebonden factoren, factoren uit de fysieke omgeving en factoren uit de sociale omgeving 

geanalyseerd met behulp van op locatie afgenomen interviews met hardlopers. 

In dit onderzoek worden diverse factoren op een rijtje gezet die de ervaring en beleving van het 

hardlopen en het gebruik van openbare ruimte beïnvloeden. Buitensportroutes met speciale 

voorzieningen blijken door de meeste hardlopers erg aantrekkelijk gevonden te worden. Tegelijkertijd 

komt uit dit onderzoek naar voren dat er onder hardlopers grote verschillen zijn in voorkeuren, 

motieven en ervaringen, wat leidt tot een rijke oogst aan bevindingen.  
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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn masterthesis ‘Nog een Rondje Weerwater! Hardlopen op een speciaal ingerichte 

buitensportroute’. Deze is geschreven ter afsluiting van de masteropleiding Human Geography aan de 

Universiteit Utrecht. Het betreft een kwalitatief onderzoek waarin geanalyseerd wordt hoe hardlopers 

de openbare ruimte beleven en gebruiken, en waarin het Rondje Weerwater in Almere als case study 

dient. 

Ik heb vaak de vraag gekregen hoe ik op het thema hardlopen ben gekomen als onderwerp voor mijn 

scriptie, terwijl ik zelf geen hardloper ben. Dit is puur een samenloop van omstandigheden: deze 

scriptie is geschreven in de periode maart tot en met december 2021 en de schrijfperiode valt dus in 

de coronatijd. Steeds meer hoorde ik om mij heen van mensen die nu gingen sporten in de open lucht 

in plaats van in een binnenruimte, omdat veel van deze faciliteiten vanwege de coronamaatregelen 

gesloten waren en daarnaast een beetje moe waren van het ‘aan huis gekluisterd zitten’. Ook ikzelf 

ging vaker een rondje skeeleren en ik ervoer juist door de coronaperiode hoe belangrijk de openbare 

ruimte eigenlijk wel niet is. 

Tegelijkertijd ontdekte ik tijdens mijn stage bij PLANTERRA, een adviesbureau voor het beheren en 

verbeteren van de openbare ruimte en waar ik inmiddels een contract heb, hoeveel positieve invloed 

beleidsmakers kunnen hebben op het gebruik van de openbare ruimte. Hierbij is het wel van belang 

dat de juiste keuzes gemaakt worden, en dat daar goed onderzoek aan vooraf moet gaan. Hoe mooi 

zou het zijn om hier als stadsverbeteraar met mijn scriptie een steentje aan bij te kunnen dragen? 

Zo gezegd, zo gedaan: het product ligt nu voor u. Ik heb veel geleerd tijdens het onderzoek en het 

schrijven van mijn scriptie. Het was ontzettend leuk om een omgeving te analyseren door de bril van 

zowel de planmaker als de gebruikers en hier de verschillen tussen te ontdekken.  Er zijn creatieve 

oplossingen gevonden om binnen de geldende coronamaatregelen mogelijke respondenten te 

benaderen en interviews af te nemen. Dit is goed gelukt. 

Ik wil mijn stagebegeleiders van PLANTERRA Marieke van der Klaauw en Linde van den Brink bedanken, 

die grotendeels medeverantwoordelijk zijn dat ik een heel fijne stageperiode heb gehad. Ik heb tijdens 

mijn stage ontzettend veel geleerd. 

Tot slot wil ik mijn scriptiebegeleider Bas Spierings bedanken voor zijn raad en feedback. Het moet 

voor hem als begeleider lastig geweest zijn om op afstand hoogte te krijgen van zijn studenten, maar 

ik heb veel aan hem gehad.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe! 

 

Solinde Vos 

 

Lelystad, 31 januari 2022  
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Introductie 
 

Fysieke activiteit is uitermate belangrijk voor de maatschappelijke gezondheid. Er is voldoende 

wetenschappelijk bewijs gebaseerd op vele onderzoeken - epidemiologisch, klinisch en fysiologisch - 

dat regelmatige lichaamsbeweging de fysieke gezondheid positief beïnvloedt en zowel fysieke 

aandoeningen als psychiatrische ziekten kan voorkomen (Fentem, 1994). Lichamelijke activiteit is 

daarnaast ook een belangrijk instrument bij de behandeling van bepaalde psychiatrische ziekten 

(Peluso & Guerra de Andrade, 2005). Het is daarom van belang dat mensen voldoende bewegen. 

Overgewicht ontwikkelt zich echter al jaren als een steeds groter wordend probleem in Nederland: 

inmiddels is 60% van de mannen en 44% van de vrouwen tussen de 39 en 70 jaar te zwaar. Daarnaast 

heeft 13% van de mannen en 14% van de vrouwen obesitas ontwikkeld (Van Riel, 2018). Voor een deel 

komt dit doordat het voedingspatroon van Nederlanders verslechterd is. Zo is men de afgelopen 

decennia minder fruit en groente gaan eten en kan men steeds gemakkelijker ongezond voedsel eten 

(Van Joolen, 2018). Maar  voor een groot deel komt dit door het veranderde beweeggedrag: een ruime 

meerderheid van de Nederlandse volwassenen beweegt niet genoeg (I&O Research, 2018). Onze 

maatschappij maakt het ook erg gemakkelijk om weinig te bewegen: zo zijn overal liften en roltrappen 

te vinden en wordt het gemakkelijk gemaakt om te kiezen voor de auto of het openbaar vervoer als 

vervoersmiddel in plaats van de fiets. Daarnaast wordt veel aan een bureau gewerkt en zitten kinderen 

ook steeds vaker stil met bijvoorbeeld een iPad op schoot in plaats van dat zij buitenspelen (Van Joolen, 

2019). 

De coronacrisis, de maatschappelijke crisis die is ontstaan tijdens de coronapandemie waarin ons land 

verkeert ten tijde van het schrijven van deze scriptie, heeft mensen nog minder doen laten bewegen. 

Door de coronapandemie wordt mensen geadviseerd contact met anderen te voorkomen indien niet 

strikt noodzakelijk en zo veel mogelijk binnen te blijven. Dit heeft veel gevolgen voor het 

beweeggedrag van mensen. Nederland is in een ware ‘beweegcrisis’ gestort doordat (de meeste) 

sportfaciliteiten gesloten zijn en sporten in teamverband niet toegestaan is. Door de coronacrisis zijn 

Nederlanders in totaal minder gaan sporten of zelfs helemaal gestopt (Hommes, 2020; Kramer & 

Hommes, 2020; Graat, 2021; RTL Nieuws, 2020b).  

Er is echter een uitzondering: de sport hardlopen heeft juist een tegenovergestelde ontwikkeling 

doorgemaakt en is tijdens de coronacrisis populairder dan ooit geworden (Gollin, 2020; Rodenburg, 

2020). Dit zou komen doordat mensen ten eerste meer tijd zouden hebben nu zij geen reistijd van en 

naar werk ondervinden; zij ten tweede door het vele thuiszitten een hogere behoefte voelen buiten 

de deur te sporten; en ten derde doordat veel andere sportmogelijkheden door de coronamaatregelen 

niet mogelijk zijn (Rodenburg, 2020). 

Hardlopen was al vóór de coronacrisis één van de meest populaire en snelst groeiende sporten in 

Nederland en deze sport is dus enkel maar populairder geworden. Maar liefst 40% van de 

Nederlanders loopt weleens hard (NPO Kennis, 2021). Hardlopen is een sport die over het algemeen 

in ieders drukke schema past doordat je je eigen tijd kunt indelen. De kosten voor het beoefenen van 

de sport zijn laag: behalve hardloopschoenen en sportkleding hoeft er geen duur materiaal 

aangeschaft te worden en aangezien de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk is, kost deelname 

ook geen geld. Het kan individueel gedaan worden: je kunt redelijk anoniem blijven en het aantal 

kilometers in je eigen tempo rustig opbouwen, wat ook maakt dat de sport gemakkelijk op het eigen 
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niveau beoefend kan worden. Dit soort argumenten helpen veel niet-sporters van de bank af te komen 

(Stokvis, 2005; NPO Kennis, 2021).  

Wél vraagt deze sport om een omgeving waar de sport zonder al te veel obstakels beoefend kan 

worden. De openbare ruimte speelt dus een zeer belangrijke rol. Aicher, Karadakis & Eddosary (2015) 

concluderen zelfs dat een aantrekkelijke fysieke omgeving minstens zo belangrijk is als het belichten 

van de gezondheidsvoordelen om mensen te verleiden om te gaan hardlopen of een andere sport in 

de buitenruimte te beoefenen. Dezelfde openbare ruimte staat echter onder druk in Nederland. 

Binnen het Nederlandse ruimtelijk beleid zijn verdichting en bundeling van de verstedelijking al 

decennialang leidende principes (Nabielek et al., 2012). Dit betekent dat nieuw bijkomende bebouwing 

voornamelijk plaatsvindt binnen de bestaande bebouwde ruimte of dat bouwen in hogere dichtheden 

als manier gebruikt wordt om een beter of intensiever gebruik van de ruimte te creëren (Gemeente 

Leuven, 2007). Aangezien groene openbare ruimte vaak moet wijken voor woningen, kan verdichting 

schuren met de groeiende behoefte aan groene openbare ruimte in de stad. Dit is problematisch: 

groene openbare ruimte in de stad is niet alleen ontzettend belangrijk voor inwoners ter bevordering 

van ontspanning en verkoeling, maar ook voor beweging en gezondheid in het algemeen (Hamers et 

al., 2021). Een gebrek aan groene openbare ruimte wekt de lage mate van fysieke activiteit onder 

Nederlanders dus enkel in de hand.  Gemeenten zijn zich hier vaak bewust van en proberen een beleid 

toe te passen waarin fysieke activiteit binnen de stad toch gestimuleerd wordt. Zo is in Almere het 

coalitieakkoord ‘Liefde voor de stad’ gepresenteerd, waarin een ambitieus gezondheidsprogramma 

opgesteld is om sportdeelname voor iedereen te realiseren door de openbare ruimte dusdanig in te 

richten dat deze buitensporten stimuleert (Gemeente Almere, 2018).  

Er zijn dus verschillende ontwikkelingen gaande die verband houden met het verslechterde 

beweeggedrag en daarmee een verslechterde gezondheid van mensen, en daarbij blijkt de sport 

hardlopen een kanshebber te zijn. Een onderzoek naar wat de rol van de openbare ruimte is of kan zijn 

bij het hardlopen is daarom zeer relevant: opgedane kennis kan toegepast worden in het beleid, 

waardoor mensen sterker aangemoedigd worden te sporten, wat weer gunstig is voor de 

maatschappelijke gezondheid. Wil een gemeente zijn beleid hierop (het promoten van fysieke activiteit 

door ingrepen in de fysieke omgeving) kunnen richten, dan moet wel bekend zijn wat een fysiek 

aantrekkelijke omgeving voor hardlopers nou precies inhoudt. Dit blijkt een lastige opgave te zijn. Er 

zijn verschillende kwantitatieve onderzoeken te vinden waarin de impact van de hardloopomgeving 

op de tevredenheid en participatie onderzocht wordt (Groen, 2019; Ettema, 2016; Deelen et al., 2019; 

Courtney, 2015; Jeffery, 2012). In deze onderzoeken worden voornamelijk enerzijds 

lichaamskenmerken en anderzijds diverse elementen in de fysieke omgeving behandeld.  Deze 

aspecten zullen verder worden toegelicht in het theoretisch kader. Deze onderzoeken waarvan de 

uitkomsten grotendeels gebaseerd zijn op statistische resultaten, zijn echter niet eenduidig. Ten eerste 

bestaat de omgeving niet alleen uit voor iedereen op dezelfde manier zichtbare fysieke elementen, 

waar de bestaande onderzoeken met name op sturen. De sociale omgeving, waaronder de sociale 

participatie, sociale cohesie en collectieve effectiviteit, bepaalt minstens net zoveel als de fysieke 

omgeving hoe de openbare ruimte ervaren wordt en in hoeverre dit stimuleert om te gaan hardlopen 

(Woolf & Aron, 2013). Maar hier wordt niet op ingegaan (Courtney, 2015; Jeffery, 2012; Groen, 2019). 

De sociale omgeving laat zich echter niet gemakkelijk onderzoeken met behulp van cijfers. Om 

ervaringen te onderzoeken, is kwalitatief onderzoek nodig. Ten tweede wordt de motivatie van de 

hardloper niet meegenomen in dergelijke onderzoeken, terwijl deze ontzettend belangrijk is. Motivatie 

is een persoonsgebonden factor, maar geen lichaamskenmerk, waardoor ook hier lastig aan te rekenen 
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valt. Een duidelijk beeld van wat er daadwerkelijk leeft onder de hardlopers blijft daardoor 

achterwege, terwijl juist het luisteren naar het verhaal achter de statistieken inzicht kan verschaffen 

in achterliggende motivaties van hardlopers om een bepaalde route te belopen. Dit zou ontzettend 

veel toevoegen (Waśkiewicz et al., 2019). Ten derde zijn deze drie hoofdgroepen, de fysieke omgeving, 

de sociale omgeving en de persoonsgebonden factoren, alle drie met elkaar verweven en oefenen zij 

wederzijds veel invloed op elkaar uit. Zij moeten dan ook niet als afzonderlijke entiteiten onderzocht 

worden, iets waarin de regressiemodellen in de onderzoeken van Groen (2019), Ettema (2015), 

Courtney (2015), Jeffery (2012) en Deelen et al. (2019) tekortschieten. Ook in het beperkte aanbod van 

kwalitatieve onderzoeken naar de impact van de hardloopomgeving op de tevredenheid tijdens en 

participatie aan hardlopen worden deze drie hoofdelementen niet of onvoldoende aan elkaar gelinkt. 

Een kwalitatief onderzoek naar de belichaamde ervaringen onder hardlopers, waarin zowel de fysieke, 

sociale als persoonsgebonden factoren samenkomen, zou daarom een aanwinst zijn binnen de 

academische wereld. 

Met het voorliggende onderzoek wordt geprobeerd een dergelijke analyse te bewerkstelligen. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een case study, namelijk het Rondje Weerwater in Almere. Het 

Rondje Weerwater is een route in Almere, waar een pad is aangelegd dat speciaal ontwikkeld is voor 

buitensport. De volledige route is zo’n 7 kilometer lang, gaat langs diverse gebieden en bevat bijzonder 

straatmeubilair om buitensport te stimuleren.  

Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in het gebruik en de beleving van de speciaal 

voor buitensport ingerichte openbare ruimte door hardlopers. Er wordt onderzocht hoe hardlopers de 

openbare ruimte het liefst zien en wat de invloed is van extra elementen die speciaal ingerichte 

buitensportroutes te bieden hebben. Deze kennis kan een bijdrage leveren aan de inrichting van 

buitensportroutes en de algehele openbare ruimte. De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt 

als volgt: Hoe beïnvloeden persoonsgebonden, fysieke en sociale factoren het hardloopgedrag en de 

hardloopbeleving op de speciaal ingerichte buitensportroute ‘Het Rondje Weerwater’?  

Om deze centrale vraag te beantwoorden moet eerst onderzocht worden hoe het Rondje Weerwater, 

inclusief de extra elementen, gepland en bedoeld is om gebruikt te worden. Dit is gedaan met een 

interview met de projectleider van het Rondje. Vervolgens kan naar de invloed van de genoemde drie 

factoren gekeken worden. Deze vragen zullen worden beantwoord met behulp van op locatie 

afgenomen interviews met hardlopers. 

Als eerst wordt een uiteenzetting gegeven van wat er in de literatuur over hardlopen en actieve 

mobiliteit in steden in het algemeen te vinden is. Hierin wordt vervolgens onderscheid gemaakt tussen 

persoonsgebonden, fysieke en sociale factoren op het hardloopgedrag en de hardloopbeleving. 

Aansluitend volgt een methodehoofdstuk, waarin de onderzoeksstrategie beschreven wordt. 

Vervolgens volgt een resultatenhoofdstuk, waarin ook op dezelfde manier als in het theoretisch kader 

onderscheid wordt gemaakt in persoonsgebonden, fysieke en sociale factoren. Tot slot volgen een 

conclusie waarin de hoofdvraag beantwoord wordt en aanbevelingen gegeven worden en een 

discussie. 
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Theorie 
 

2.1 Gezondheidsuitdagingen in steden 
In 2050 zal naar verwachting tweederde van de wereldbevolking in de stad wonen, vergeleken met de 

helft daarvan in 2008. Maar hoewel steden veel economische en sociale voordelen hebben, kunnen ze 

ook veel gezondheidsproblemen opleveren  (Mathieson, 2015). Niet-overdraagbare ziekten 

veroorzaakt door overgewicht vormen momenteel de grootste gezondheidsuitdaging waarmee 

Europese steden worden geconfronteerd (Courtney et al., 2017; WHO, 2017). Op dit moment zijn er 

voor stedelingen veel belemmeringen om fysiek actief te zijn. Uitdagingen voor steden zijn niet alleen 

de in de inleiding genoemde problematiek betreffende groene openbare ruimte die moet wijken voor 

woningen (Nabielek et al., 2012), maar onder meer ook de aanhoudende dominante positie van het 

autoverkeer in de stad. Er is maar een beperkt aanbod van geïntegreerde opties voor ‘actief verkeer’ 

(Marlotto, 2014; Nozharova & Nikolov, 2003). Daarnaast vraagstukken met betrekking tot de 

toegankelijkheid van groene openbare ruimten en andere openbare ruimten voor recreatie, met name 

in de armere delen van Europese steden (Grunewald, 2017). En tot slot het gebrek aan menselijke 

maat in het ontwerp van openbare ruimtes, wat het gebruik ontmoedigt of fysieke activiteit 

onpraktisch of onaantrekkelijk maakt. Er is daarom een grote vraag naar nieuwe benaderingen van 

stadsplanning en ontwerp die rekening houden met dergelijke barrières, en die een groot potentieel 

bieden om de mate van fysieke activiteit te verbeteren (WHO, 2017).  Tegelijkertijd worden steden 

geconfronteerd met een reeks bredere uitdagingen met betrekking tot het bereiken van duurzame 

ontwikkeling, waaronder (om er maar een paar te noemen) lucht- en milieuvervuiling, toenemende 

ongelijkheid binnen de bevolking, bedreigingen voor economische groei en betaalbaarheid van 

huisvesting. Deze worden vaak gezien als stedelijke uitdagingen van de eerste orde (Koop & Van 

Leeuwen, 2017; Silva et al., 2018). Het is daarom van belang dat stedenbouwkundigen nadenken over 

het belang van het identificeren van ‘win-win’-scenario’s waarbij oplossingen meerdere uitdagingen 

tegelijkertijd aanpakken. Zo kunnen betaalbare herontwikkelingen van woongebieden ook zorgen voor 

doordacht ontworpen, veilige groene openbare ruimten voor samenkomst en actieve recreatie. 

Evenzo kunnen beleidsmakers maatregelen verkennen die zowel tot meer fysieke activiteit leiden als 

andere doelen helpen te bereiken, zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit (WHO, 2017).  

Door effectieve manieren, waarbij niet alleen gedacht moet worden aan verbeteringen aan de 

gebouwde omgeving, maar bijvoorbeeld ook aan interventies om de sociale cohesie te verhogen of 

bewustwordingscampagnes, kan in de omgeving waarin men leeft, werkt, beweegt en speelt het 

niveau van lichaamsbeweging onder de bevolking verhoogd worden en het zittend gedrag juist 

verminderd. Steden zijn dus zeer belangrijke arena’s en actoren voor het doorvoeren en stimuleren 

van verandering. De mate van fysieke activiteit wordt immers sterk bepaald door de fysieke en sociale 

omgeving, en ‘slimme’ verbeteringen aan het ontwerp en de inrichting van steden en het gedrag van 

medestedelingen kunnen hier aanzienlijk aan bijdragen (Ferretto et al., 2021). Het is dus gewenst dat 

steden actieve mobiliteit stimuleren. Actieve mobiliteit verwijst naar elke vorm van door mensen 

aangedreven transport, waarbij alleen de fysieke activiteit van de mens wordt gebruikt voor de 

voortbeweging. De meest bekende vormen van actieve mobiliteit zijn wandelen en fietsen, maar er 

zijn ook andere vormen zoals hardlopen, skateboarden, skeeleren of steppen (Nozharova & Nikolov, 

2003). 
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2.2 Het bevorderen van actieve mobiliteit in steden 
Beleidsmakers kunnen actieve mobiliteit op verschillende manieren bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld 

door diverse fysieke ingrepen. Ferretto et al. (2021) beschrijven de meest effectieve geanalyseerde 

maatregelen die steden kunnen toepassen voor het stimuleren van actieve mobiliteit in vijf 

overkoepelende beleidscategorieën: op prijs gebaseerd, op stimulansen gebaseerd, beheer van het 

wegennet, op technologie gebaseerd en aanbod van infrastructuur. Met betrekking tot prijsbeleid 

kunnen maatregelen ingevoerd worden als betaalde parkeerzones en belasting op CO2-productie. Bij 

een op stimulansen gebaseerd beleid kan bijvoorbeeld een nultarief voor het openbaar vervoer 

ingevoerd worden. Bij een beleid voor het beheer van het wegennetwerk kunnen maatregelen horen 

als snelheidslimieten. Bij een technologie-gebaseerd beleid kunnen zelfbedieningsvoorzieningen voor 

elektrisch fietsverhuur horen. En bij een beleid voor infrastructuurvoorziening kan gedacht worden 

aan fietsdeelsystemen, fietspaden maar ook aan beweegvriendelijke wandel- of hardlooproutes.  

Nederland staat al geruime tijd bekend als fietsland, maar niet in het bijzonder als hardloopgebied. 

Diverse organisaties werken samen met verschillende gemeentes in een gelijknamig platform om meer 

‘Ruimte voor lopen’ te creëren door heel Nederland en op die manier de openbare ruimte 

beweegvriendelijker te maken. Het is hierbij van belang dat het begrip ‘voetganger’ breed 

geïnterpreteerd wordt, dat de wandel-infrastructuur multifunctioneel gebruikt kan worden en dat de 

routes buiten en binnen de bebouwde kom goed met elkaar verbonden worden op een manier dat ze 

ook gebruikt kunnen worden door hardlopers. Hierbij moet de toegankelijkheid hoog zijn en het aantal 

obstakels laag (Hoyng, 2019). Op deze manier wordt er ook openbare ruimte (her)ontwikkeld om 

hardlopen te bevorderen, zoals in Almere het geval is. 

Stadsruimte is echter uit veel meer opgebouwd dan enkel de fysieke omgeving, en het zijn niet alleen 

fysieke factoren die actieve mobiliteit in steden kunnen bevorderen. Stadsruimte wordt gevormd door 

een fysieke aanwezigheid én sociale processen: sociale relaties worden gevormd door ruimte, en 

ruimte wordt op zijn beurt weer gevormd door sociale relaties. Zo ontstaat een 'ruimtelijke triade', een 

continu proces van interactie tussen mens en ruimte (zie figuur 1).  

Binnen stadsruimte heb je ten eerste de perceived space, ofwel de ruimte zoals hij waargenomen 

wordt: wat men kan zien en wat gemeten kan worden. Het bestaat uit drie aspecten: de materiële 

stad, de dagelijkse routines en de sociaaleconomische processen waardoor de materiële stad wordt 

gereproduceerd. Ten tweede heb je de conceived space, de ruimte zoals deze door stadsplanners 

bedacht en ontworpen is met een beoogd ruimtegebruik. Deze ‘space’ is dominant omdat zij het 

ruimtegebruik voor een groot deel bepaalt, maar hij is niet almachtig: het kan worden betwist, 

ondermijnd en toegeëigend in dialectische spanning met de andere twee componenten van de 

ruimtelijke triade (Lefebvre, 1991; Leary, 2009). Deze geplande openbare ruimte bepaalt voor een 

groot deel de waargenomen openbare ruimte. Beleidsmakers hebben immers een bepaald beeld van 

hoe de ruimte eruit zou moeten zien en voeren deze plannen ook uit. Voor hoe hardlooproutes eruit 

komen te zien, is de geplande openbare ruimte dan ook grotendeels leidend. De derde dimensie van 

ruimte die Lefebvre (1991) noemt is de lived space, ofwel de geleefde openbare ruimte: de ruimte 

zoals deze rechtstreeks gebruikt en beleefd wordt. Het is de ruimte van verbeeldingskracht en emotie 

door gebruikers en hun sociale relaties. Hoewel het dezelfde ruimte betreft, kan deze door 

verschillende gebruikers op een andere manier ervaren worden. 
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Het daadwerkelijke gebruik van de openbare ruimte, de 

geleefde openbare ruimte, hoeft niet in 

overeenstemming te zijn met hoe deze werd bedacht, de 

geplande openbare ruimte, en houdt daarom mogelijk 

verband met de clandestiene kant van het sociale leven 

(Lefebvre, 1991; Leary, 2009; Klinger et al., 2016). De drie 

elementen die samen de ruimte vormen, vormen elkaar 

ook weer. De geplande en de geleefde openbare ruimte 

kunnen met elkaar in conflict zijn doordat het 

daadwerkelijke gebruik anders is dan hoe deze beoogd is. 

Wanneer het beleid op een ander gebruik gericht is dan hoe 

het daadwerkelijk gebruikt wordt, kan het beleid de mate van fysieke activiteit in dit gebied ook juist 

negatief beïnvloeden (Klinger et al., 2016). Daarbij is het ook belangrijk te realiseren dat dezelfde 

openbare ruimte dus door verschillende mensen op een andere manier gezien of ervaren wordt 

(Lefebvre, 1991; Leary, 2009). 

Er wordt in de praktijk door mensen op verschillende manieren gebruik gemaakt van de openbare 

ruimte. Het gebruik is de activiteit die men er doet, waarbij het gaat om de hoeveelheid en het soort 

en de duur van de menselijke activiteiten die er plaatsvinden (Gehl, 2001).  Met de fysieke inrichting 

kan de aard en de hoeveelheid van het gebruik  beïnvloed worden. Zo kunnen bankjes in een park 

uitnodigen tot verblijven, en kunnen deze de hardloper verleiden tot uitrusten. Daarnaast is het 

gebruik afhankelijk van de functie van de openbare ruimte (Gehl, 2001; Tiltstra, 2011): zo wordt er 

vaker hardgelopen in het park dan in een winkelstraat (Ettema, 2015). Het gebruik van de openbare 

ruimte is daarom sterk afhankelijk van hoe beleidsmakers de openbare ruimte gepland hebben. In de 

stad hebben openbare ruimtes verschillende functies, zoals een vormgevingsfunctie, het bieden van 

mogelijkheid tot sociaal contact of juist anonimiteit, het bieden van recreatie en rust of juist de 

mogelijkheid om volop mee te doen met het stedelijk leven (Tiltstra, 2011; Pasaogullari & Doratti, 

2004). Daarbij zijn er ook verschillende soorten gebruik van openbare ruimtes. Het gaat om optioneel 

of noodzakelijk gebruik, over verblijven of passeren en over individueel of gezamenlijk gebruik (Gehl 

et al., 2006). Elk soort gebruik stelt andere eisen aan de openbare ruimte. Bij noodzakelijk gebruik 

worden geen of weinig eisen gesteld aan de fysieke inrichting van de openbare ruimte, omdat dit 

gebruik hoe dan ook plaats moet vinden, onder bijna alle omstandigheden. Het is dan ook 

onafhankelijk van de omgeving, hoewel de duur van noodzakelijke activiteiten wel langer is als de 

fysieke inrichting van de openbare ruimte prettig is. Optionele activiteiten vinden juist plaats als de 

omstandigheden ideaal zijn, bijvoorbeeld indien de plaats en het weer uitnodigend zijn. Bij optionele 

activiteiten is er vaak sprake van verblijven, terwijl er bij noodzakelijke activiteiten vaak sprake is van 

passeren (Tiltstra, 2011). Hardlopen is een optionele activiteit, hoewel het voor sommige hardlopers 

persoonlijk ook als noodzakelijke activiteit kan aanvoelen. Daarnaast is er bij hardlopen sprake van 

passeren, maar kan ook beargumenteerd worden dat hardlopers zich al voortbewegend in de 

openbare ruimte verblijven.  

Er zijn diverse factoren van invloed op hoe hardlopers de openbare ruimte gebruiken. Beleidsmakers 

kunnen deze factoren vaak beïnvloeden, maar niet altijd. De factoren die invloed hebben op het 

hardloopgedrag en de hardloopervaring zijn onder te verdelen in persoonsgebonden invloeden, 

invloeden uit de fysieke omgeving en invloeden uit de sociale omgeving. 

 

Figuur 1 De ruimtelijke triade 
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2.3 Invloed persoonsgebonden factoren 
Persoonsgebonden factoren die van invloed zijn op de hardloopbeleving en het hardloopgedrag zijn 

factoren waar de buitenwereld geen of weinig invloed op heeft. Allereerst zijn dit min of meer 

constante factoren gebonden aan het lichaam: hiervan hebben geslacht en leeftijd de grootste invloed 

op het hardloopgedrag (Thaens, 2015). Maar daarnaast is dit de motivatie van de hardloper en de 

doelen die hij stelt. 

Geslacht heeft een effect op het hardloopgedrag. Mannen lopen gemiddeld harder dan vrouwen 

(Robbie, 2020; Wilkens, 2020; Isacco et al., 2012). Dit heeft verschillende biologische redenen: ten 

eerste hebben mannen en vrouwen een andere lichaamsbouw. Zo zijn mannen gemiddeld langer  en 

zwaarder dan vrouwen, hebben vrouwen gemiddeld veel meer vetweefsel terwijl mannen gemiddeld 

veel meer spierweefsel hebben. Deze verschillen hebben uiteraard invloed op de spierkracht die 

geleverd kan worden (Isacco et al., 2012). Op de tweede plaats verschilt de hoeveelheid spiervezels bij 

mannen en vrouwen. Mannen hebben meer langzame spiervezels, spiervezels voor het belang van het 

leveren van duurprestaties, en meer snelle spiervezels, voor kortere sprints, dan vrouwen. Hierdoor 

kunnen vrouwen gemiddeld een derde minder kracht leveren dan mannen (Robbie, 2020). Ten derde 

heeft het mannelijke geslachtshormoon testosteron een eiwitopbouwende werking, en aangezien 

spieren bestaan uit eiwitten, is het voor mannen gemakkelijker om spieren te ontwikkelen dan voor 

vrouwen (Wilkens, 2020). Tenslotte hebben mannen gemiddeld meer uithoudingsvermogen dan 

vrouwen. Dit komt doordat het hart van vrouwen een lager slagvolume heeft en een kleiner 

percentage rode bloedlichamen, waardoor per tijdseenheid gemiddeld minder zuurstof naar de 

spieren kan worden vervoerd (Isacco et al., 2012; Wilkens, 2020).  Dit uit zich in het feit dat mannelijke 

hardlopers langere afstanden afleggen dan vrouwelijke hardlopers: mannen lopen gemiddeld 39 

kilometer per maand, vrouwen gemiddeld 28 kilometer (Nationale Nederlanden, 2019). Hoewel 

mannen en vrouwen evenveel geblesseerd raken tijdens het hardlopen, zijn deze blessures wel 

verschillend. Dit komt door het verschil in lichaamsbouw (Phinyomark et al., 2015). Ook de motieven 

om te hardlopen verschillen per sekse. Zowel mannen als vrouwen hardlopen vooral voor hun 

gezondheid en om fit te blijven, maar vrouwen zijn daarbij veel meer gericht op gewichtsverlies dan 

mannen (Waśkiewicz et al., 2019). Ook is voor vrouwen het sociale aspect veel belangrijker dan voor 

mannen, waardoor vrouwen vaker in groepsverband met vrienden, familie of hardloopgroepen lopen 

(Nationale Nederlanden, 2019; Waśkiewicz et al., 2019). Deels heeft dit te maken met het feit dat 

vrouwen, voornamelijk ’s avonds, veel vaker het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie op straat, 

waardoor zij zich sneller onveilig voelen en zich liever niet alleen op straat begeven (Khaddari & 

Obdeijn, 2021). Ook hebben vrouwen sneller last van schaamte dan mannen wanneer zij sporten in de 

openbare ruimte. Zij schamen zich bijvoorbeeld al vrij snel voor het hebben van zweetplekken, het 

achterlaten van een zweetgeur en schuddende borsten tijdens het hardlopen (Stokvis, 2006). Tenslotte 

is bij mannen de competitieve motivatie veel hoger dan bij vrouwen (Waśkiewicz et al., 2019). 

Ook leeftijd is van invloed op het hardloopgedrag. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt de fysieke 

capaciteit van hardlopers af. Uiteraard hangt dit af van de mate van training, maar in het algemeen 

kosten inspanningen meer moeite naarmate men ouder wordt (Lepers & Cattagni, 2012; Tanaka & 

Seals, 2008; Leyk et al., 2010). Het belangrijkste verschil tussen jonge en oudere hardlopers is dat 

jongere hardlopers vaker resultaatgericht zijn, terwijl ouderen meer gericht zijn op contact met andere 

mensen, sociale aspecten zijn voor hen belangrijker (Poczta, Malchrowicz-Mośko & Fadigas, 2018; 

Lara, Salinero & Del Coso, 2014). Jongere hardlopers zijn minder bezig met de mensen om zich heen. 

Zij lopen vaker met muziek in de oren, wat hen ook meer afsluit van de buitenwereld (Nationale 

Nederlanden, 2019). Het gaat oudere hardlopers meer om plezier beleven. Ook letten oudere 

hardlopers meer op de aantrekkelijkheid van de ruimte waarin ze lopen. De jongere hardlopers denken 
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meer na over het behalen van een bepaald sportresultaat en het bereiken van erkenning in de ogen 

van anderen (Poczta, Malchrowicz-Mośko & Fadigas, 2018; Lara, Salinero & Del Coso, 2014).  

Lichaamskenmerken hebben dus ook invloed op de motivatie waarom men besluit te hardlopen. De 

motivatie is ook een persoonsgebonden factor, oftewel met welke reden de hardloper besluit te gaan 

hardlopen en of hier bepaalde doelen aan verbonden zijn. Hardlopers hebben diverse motivaties die 

in vier hoofdcategorieën geplaatst kunnen worden: psychologische motieven, sociale motieven, 

fysieke motieven, en prestatie gerelateerde motieven (Masters et al., 1993). Psychologische motieven 

om te hardlopen zijn het behouden of vergroten van het gevoel van eigenwaarde, het geven van een 

gevoel van zingeving in het leven, het oplossen van problemen of het omgaan met negatieve emoties, 

zoals stress (Masters et al., 1993). Hardlopen wordt in verband gebracht met een gevoel van diep 

persoonlijk bewustzijn en een positieve zelfperceptie (Jordalen & Lemyre, 2015). Een positieve 

zelfperceptie en zelfeffectiviteit is een belangrijke factor voor motivatie, inspanning en volharding. Als 

hardlopers geloven dat ze voldoende bekwaam zijn om betere hardloopprestaties te behalen, lukt dit 

ook sneller (Scholz et al., 2008). Sociale motieven zijn bijvoorbeeld de verbondenheid die men voelt 

bij andere lopers en de  erkenning of goedkeuring van anderen (Masters et al., 1993). Sociale 

verbondenheid werkt als stimulans om te beginnen met hardlopen: men leert op die manier nieuwe 

mensen kennen. Daarnaast helpt het om te blijven hardlopen, want veel hardlopers hebben door de 

jaren mensen leren kennen waarmee ze samen blijven trainen (Major, 2001). Ook vinden veel 

hardlopers het stimulerend om erkenning en goedkeuring van andere hardlopers te ontvangen (Zarauz 

et al., 2016, Chai et al., 2019; Havenar & Lochbaum, 2007). De fysieke motieven om te gaan hardlopen 

zijn met name een aantal algemene gezondheidsvoordelen die fysieke beweging teweegbrengt, zoals 

een kleinere kans om ziek te worden, een langere levensduur en het fit blijven (Zach et al., 2017). 

Daarnaast is ook bezorgdheid over het gewicht een belangrijk fysiek motief om te gaan hardlopen 

Havenar & Lochbaum, 2007). Prestatie gerelateerde motieven zijn ten eerste het competitiegevoel 

met andere hardlopers en ten tweede het behalen van persoonlijke doelen (Masters et al., 1993). 

Hardlopers raken vaak gemotiveerd door andermans prestaties, die zij (vaak onbewust) willen 

verbeteren (Waśkiewicz et al., 2019; Zach et al., 2017). Ook het behalen van persoonlijke doelen, zoals 

als hardloper de grenzen van je kunnen opzoeken, is een grote motivator en levert prestatiegevoel op 

(Summers et al., 1982; Waśkiewicz et al., 2019). Uit de onderzoeken blijkt dat het lastig te zeggen is 

welke motieven het belangrijkst zijn, aangezien deze erg verschillen onder de verschillende hardlopers. 

Over het algemeen zijn het bereiken van persoonlijke doelen, het verbeteren van de algemene 

gezondheid en het vergroten van het zelfvertrouwen de belangrijkste motieven voor hardlopers, 

terwijl het ontvangen van erkenning als een minder belangrijk motief gezien wordt (Waśkiewicz et al., 

2019; Zach et al., 2017). 

De motivatie bepaalt voor een groot deel de manier waarop iemand hardloopt. Zo onderscheidt 

Wunderlich (2008) drie typen van wandelen: doelgericht lopen, discursief lopen en conceptueel lopen. 

Er kan getracht worden deze te vertalen naar het hardlopen. Wanneer er wordt gedaan aan 

doelgericht lopen is er sprake van een doelgerichte bestemming, wordt er gelopen met een constant 

ritme en is er weinig bewustzijn van de omgeving – mensen die doelgericht lopen willen slechts zo 

spoedig mogelijk op de plaats van bestemming komen. Deze manier van lopen wordt ook wel ‘utilitair’ 

genoemd. Hoewel hardlopen overeenkomt met recreatief wandelen, er is immers geen 

verplaatsingsdoel van punt A naar punt B, kunnen hardlopers wel doelgericht lopen. Hier is sprake van 

wanneer hardlopers een bepaald doel voor ogen hebben zoals bijvoorbeeld een bepaald aantal 

stappen behalen, een afstand binnen een vooraf bepaalde tijd willen afleggen of een bepaald 

streefgewicht willen behalen en dat door middel van hardlopen willen bereiken. Voor deze personen 

kan hardlopen meer als noodzakelijke activiteit aanvoelen dan als een optionele activiteit (Zhang & 

Lowry, 2016). Indien er wordt gedaan aan discursief lopen, wordt er spontaan gewandeld met een 
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variërend ritme en tempo en mensen zijn zich volledig bewust van de omgeving. Dit wordt ook wel 

hedonistisch lopen genoemd (Wunderlich, 2008). Hardlopers die vooral energie halen uit het 

hardlopen en dit dan ook doen voor hun eigen plezier, en minder voor het bereiken van prestaties, 

doen aan discursief hardlopen (Wolfe & Sharpe, 1991). Tot slot noemt Wunderlich (2008) het 

conceptuele lopen: er wordt reflecterend gelopen, waarbij een kritisch bewustzijn van de omgeving 

wordt opgebouwd. Er is een creatieve aanpak nodig om routines te doorbreken en daadwerkelijk 

bewust te worden van die routine. Het wordt dan ook wel ‘artistiek’ lopen genoemd. Wanneer er 

wordt hardgelopen op een conceptuele manier, is de hardloper compleet met de omgeving bezig en 

niet zo zeer meer met het hardlopen zelf. Dit is echter ook niet zijn einddoel (Wolfe & Sharpe, 1991). 

De persoonlijke doelstellingen waarom men hardloopt hebben ook invloed op de voorkeursomgeving. 

Zo geven hardlopers die op zoek zijn naar kort of interval lopen de voorkeur voor een effen 

ondergrond. Indien hardlopers echt kracht en uithoudingsvermogen willen opbouwen, wordt 

hardlopen op een oneffen of anderszins moeilijk terrein als gunstig beschouwd (Hockey & Allen-

Collinson, 2006). Hardlopers die voornamelijk lopen ter ontspanning, zullen hun omgeving eerder op 

esthetische waarde uitkiezen (Scholz et al., 2008). 

De looptypen van Wunderlich (2008) moeten vooral als een raamwerk gezien worden. Hardlopers 

kunnen namelijk niet gemakkelijk binnen één van deze hokjes geplaatst worden. Zo zullen veel 

hardlopers hardlopen als hun hobby zien en genieten van de omgeving tijdens het hardlopen, maar 

wel een bepaald doel voor ogen hebben. Omdat hardlopen een recreatieve bezigheid is, zijn factoren 

als de esthetische kwaliteit van de omgeving, de kwaliteit van de infrastructuur en de aanwezigheid 

van voorzieningen meer van belang dan voor iemand die slechts de ruimte passeert om op zijn 

bestemming aan te komen (Groen, 2019).  

 

2.4 Invloed fysieke omgeving 
De motivatie die men heeft om te gaan hardlopen, bepaalt dus voor een groot deel wáár men 

hardloopt. De persoonlijke doelstellingen waarom men hardloopt hebben namelijk ook invloed op 

voorkeursomgeving. De fysieke omgeving heeft echter ook veel invloed op het hardloopgedrag en de 

hardloopervaring. In dit hoofdstuk worden de factoren uit de fysieke omgeving genoemd die van 

invloed zijn op het hardloopgedrag en de hardloopervaring. 

De visuele aantrekkelijkheid van de fysieke omgeving is van grote invloed op het hardloopgedrag. Uit 

onderzoek blijkt dat hardlopers zich liever begeven in een groene omgeving dan in een stedelijke 

omgeving (Groen, 2019). Dit komt doordat het lopen in een groene omgeving een herstellend effect 

zou hebben (Bodin & Hartig, 2003). De hoeveelheid groen in de omgeving heeft ook invloed op de 

inspanning: een groene omgeving zorgt zowel voor een toename van de motivatie om te sporten als 

voor een toename van de intensiteit van het sporten (Gladwell et al., 2013). Overigens werkt niet 

alleen een groene, maar ook een blauwe omgeving stimulerend. De aanwezigheid van water wordt 

gezien als een natuurlijke stimulans om te bewegen (Ettema & Smajic, 2015). Een andere stimulerende 

factor voor hardlopers die inherent is aan natuurgebieden, is stilte. Hoewel sommige hardlopers juist 

aangeven te genieten van levendige gebieden (Ettema, 2015), blijkt dat rustigere gebieden in het 

algemeen een positievere invloed hebben dan levendige gebieden. Indien er namelijk te veel prikkels 

zijn, is zowel de kans op letsel groter als de kans dat een hardloper niet goed ‘in momentum’ kan blijven 

(Allen-Collinson, 2008; Groen, 2019). Een andere stimulerende factor die natuurgebieden 

aantrekkelijker maakt, is een goede luchtkwaliteit. Een slechte luchtkwaliteit beïnvloedt 

hardloopprestaties doordat het ademhalingssysteem zwaarder wordt belast waardoor de hardloper 

vervolgens minder energie over houdt. Hardlopers zouden op industriegebieden en wegen met een 

hoog verkeersvolume dan ook minder presteren (McKenzie & Boulet, 2008). Tot slot zijn variatie in 
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functie en diversiteit in omgeving belangrijke factoren die de fysieke omgeving aantrekkelijk maken 

voor hardlopers. Wanneer een hardloper verschillende landgebruiken passeert en de esthetiek dus 

regelmatig verandert, heeft dit een stimulerende werking (Lee & Moudon, 2008; Ettema, 2015; Reiling 

& Dolders, 2015). 

Ook het loopoppervlak is van belang voor het hardloopgedrag. Welk loopoppervlak de voorkeur heeft 

voor een hardloper, is afhankelijk van de persoonlijke doelstellingen, zoals in de vorige paragraaf te 

lezen viel (Hockey & Allen-Collinson, 2006). Ettema (2015) maakt onderscheid tussen gladde 

oppervlakken, zoals gras of bestrating, en oneffen oppervlakken, zoals modderige wegen. Routes met 

een gladde ondergrond hebben een positieve invloed op het aantrekken van hardlopers, terwijl routes 

met een oneffen ondergrond een negatieve invloed hebben (Groen, 2019). Dit onderscheid wordt 

gemaakt, omdat oneffen terrein gepaard gaat met een verhoogd risico op blessures en degradatie van 

de gewrichten (Allen-Collinson & Hockey, 2013). Ook het onderscheid tussen zachte en harde 

oppervlakken is belangrijk. Hardere oppervlakken bieden meer schokken voor de gewrichten van een 

hardloper en hebben daarom een negatieve invloed, terwijl zachte oppervlakken een positieve invloed 

hebben (Groen, 2019). De keuze voor het loopoppervlak is dus direct betrokken bij het voorkomen van 

letsel (Allen-Collinson, 2007).  

Ook andere factoren in de fysieke omgeving die de veiligheid beïnvloeden, hebben gevolgen voor het 

hardloopgedrag. Eén van die factoren is de verlichting van de route. Een slechte straatverlichting wordt 

ten eerste in verband gebracht met een verhoogde kans op letsel omdat men met slecht zicht sneller 

valt (Allen-Collinson, 2007). Ten tweede draagt een goede verlichting bij aan het verbeteren van de 

sociale veiligheid waardoor men een hogere veiligheidsbeleving heeft in verlichte gebieden en hier dus 

ook liever hardloopt. Dit is omdat een verbeterde verlichting niet alleen leidt tot meer toezicht op 

potentiële daders, maar ook omdat verbeterde verlichting signalen van aandacht voor de omgeving 

uitstraalt. De kwaliteit van de omgeving verbetert erdoor wat leidt tot meer trots bij gewenste 

gebruikers, sociale cohesie en informele sociale controle (Welsh & Farrington, 2007). Straatverlichting 

wordt dan ook gezien als een facilitator van fysieke activiteit en stimuleert het hardlopen op de route 

(Addy et al., 2004; Lee & Moudon, 2008; Groen, 2019). Verder leidt hardlopen op oppervlakken waar 

veel hinder is, ook tot een groter risico op blessures bij hardlopers (Johnston et al., 2003). De 

hoeveelheid hindernissen op het loopoppervlak heeft dus ook een negatieve invloed (Groen, 2019). 

Hindernissen kunnen diverse vormen aannemen. Een van de meest genoemde zijn honden: loslopende 

honden vormen een hindernis voor hardlopers en hardlopers proberen plaatsen te vermijden waar 

veel honden uitgelaten worden (Hockey & Allen-Collinson, 2006; Groen, 2019). Ook factoren die de 

verkeersveiligheid beïnvloeden, zijn van belang. Het is voor hardlopers erg vervelend als ze steeds 

moeten stoppen met hun activiteit voor ander verkeer: het verstoort immers het momentum van het 

hardlopen en kan daarnaast zelfs letsel veroorzaken bij botsingen (Allen-Collinson, 2007). Een 

hardloper stopt niet graag voor ander verkeer en loopt daarom ook niet graag op plekken waar veel 

verkeershinder is. Hierbij worden voornamelijk motorvoertuigen en fietsers als hinderlijk ervaren  

(Ettema, 2015; Groen, 2019).  

Er zijn ook bepaalde voorzieningen in de fysieke omgeving die het hardloopgedrag beïnvloeden. 

Informatievoorzieningen die hardlopers informeren waar verschillende routes zich bevinden en wat 

de afstanden zijn, zorgen ervoor dat deze routes eerder worden afgelegd. Dit kan in de vorm van een 

bord zijn, maar de informatie kan ook op de grond afgebeeld zijn in de vorm van afstandsmarkeringen 

of richtingwijzers  (Reiling & Dolders, 2015; Ettema, 2015; Groen, 2019). Een andere voorziening die 

de openbare ruimte aantrekkelijker maakt voor hardlopers zijn watertappunten. Het is van belang dat 

hardlopers water drinken voor én tijdens het hardlopen, zodat het energieniveau op peil gehouden 

wordt en men goed gehydrateerd blijft (Faas, 2018). Een bijkomend voordeel van watertappunten is 

dat deze verkoeling bieden op warme dagen (Kluck et al., 2020). Ook voorzieningen die 
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rustmogelijkheden bieden, zoals bankjes en muurtjes, maken de omgeving aantrekkelijker voor 

hardlopers. Niet alleen is het voor een hardloper prettig om op een comfortabele plek even uit te 

kunnen rusten (Groen, 2019), ook wordt de openbare ruimte over het algemeen aantrekkelijker 

gevonden wanneer er door meer mensen gebruik van wordt gemaakt. Zitelementen zijn een middel 

om het gebruik van de openbare ruimte te stimuleren (Veenstra, 2018). 

 

2.5 Invloeden sociale omgeving 
Niet alleen de fysieke, maar ook de sociale omgeving heeft invloed op het hardloopgedrag van mensen. 

De sociale omgeving kan zowel uit bekenden als uit onbekenden bestaan, en zowel uit mensen die op 

dat moment fysiek aanwezig zijn, als mensen die dat niet zijn. 

De fysieke sociale omgeving waar hardlopers door worden beïnvloed, kan zowel uit mensen bestaan 

die de hardloper kent als uit vreemden. Zo blijkt ten eerste de aanwezigheid van andere sporters te 

stimuleren zelf ook te gaan sporten. Murillo et al. (2020) hebben met behulp van multinomiale 

logistische regressiemodellen geconcludeerd dat het zien van andere mensen in de omgeving die aan 

fysieke activiteit doen geassocieerd is aan de mate van de eigen fysieke activiteit. Ook in het 

statistische onderzoek van Plante et al. (2010) wordt geconcludeerd dat het zien van mensen die 

trainen uitnodigt om zelf ook te gaan trainen en dat dit prestaties beïnvloedt. Hardlopers voelen zich, 

al dan niet onbewust, al snel met elkaar verbonden. Wanneer twee hardlopers elkaar passeren, maken 

zij vaak contact met elkaar. Kijken is een eerste aanleiding voor een eventuele interactie zoals 

glimlachen, knikken of groeten. Dergelijke interacties tussen twee onbekende hardlopers levert een 

moment van wederzijdse herkenning op en vormen voor een paar tellen een (tijdelijke) gemeenschap 

(Müller, 2002; Duyvendak & Hurenkamp, 2004). Hoewel dit een aanleiding kan zijn voor verder contact 

delen hardlopers het algemene gevoel dat de snelheid en activiteit van het hardlopen een goede reden 

zijn om het hardlopen niet te pauzeren, waardoor het contact geen verdere consequenties heeft (Van 

Andel, 2009). Daarnaast werkt ook de algemene aanwezigheid van andere mensen in de openbare 

ruimte, of deze nou ook aan het sporten zijn of niet, als een motivator om te blijven rennen en geeft 

het bovendien het gevoel betrokken te zijn bij het maatschappelijke ritme van de buurt (Hitchings & 

Latham, 2017).  

Wanneer er samen wordt hardgelopen met een partner, dus iemand die de hardloper kent, heeft dit 

ook consequenties voor het hardloopgedrag. Voor veel mensen is het moeilijk om consistent te blijven 

in trainingsroutines, maar als er een partner wacht, krijgt de hardloper meer motivatie. Dit vinden zij 

vaak niet alleen gezelliger, het wordt ook opgemerkt wanneer een hardloper besluit niet op te komen 

dagen en groepsdruk kan helpen om geen training over te slaan. Dit heeft alles te maken met het 

Köhler-effect: het idee dat niemand de zwakste schakel in een groepsomgeving wil zijn (Irwin et al., 

2012). Dit heeft echter ook een nadeel: hardlopen in groepsverband levert vaker blessures op, omdat 

mensen dan vaak meer van hun lichaam vragen dan het aankan (De Loës, 1995). Maar er zijn ook 

studies die aangeven dat er geen significant verband is tussen de aanwezigheid van een andere 

hardloper en de trainingsintensiteit, de waargenomen inspanning en het ervaren plezier (Carnes, 2011; 

Carnes, Petersen & Barkley, 2016). 

De fysieke aanwezigheid van mensen kan ook juist zorgen voor een negatieve hardloopervaring die 

leidt tot een verminderde loopfrequentie. Hier is ten eerste sprake van als hardlopers verbale 

intimidatie ervaren, oftewel dat ze mensen tegenkomen die negatieve dingen zeggen over de 

hardloper op een manier die de hardloper kan horen (Ettema, 2015; Groen, 2019). Hardlopers die 

verbale intimidatie ondervinden blijken minder vaak te lopen in vergelijking met hardlopers die het 

fenomeen niet ervaren (Ettema, 2015). Door Addy et al. (2004) wordt dit zelfs als een van de 
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belangrijkste belemmeringen voor fysieke activiteit omschreven. Dit fenomeen wordt vooral door 

vrouwelijke hardlopers als belemmerend ervaren (Clark, 2015). Ten tweede kan de fysieke 

aanwezigheid van andere mensen als storend ervaren worden, omdat zij afleidend kunnen werken. Dit 

is het geval bij hardlopers die het liefst in een rustige omgeving hardlopen, zoals een natuurgebied 

(Ettema, 2015). Tot slot kan de aanwezigheid van veel andere mensen op de route een belemmering 

vormen voor de doorgang op het pad. Mensen worden op die manier obstakels, waar de hardloper 

zich omheen moet manoeuvreren. Bij de laatste twee genoemde punten kan de aanwezigheid van 

mensen zorgen voor teveel prikkels, waardoor zowel de kans op letsel groter is als de kans dat de 

hardloper niet goed ‘in momentum’ kan blijven, en dat beïnvloedt zowel het hardloopgedrag als de 

hardloopervaring negatief (Allen-Collinson, 2008; Groen, 2019). 

De sociale omgeving kan ook invloed hebben op de hardloopervaring en het hardloopgedrag op 

momenten dat die omgeving helemaal niet fysiek aanwezig is. Zo blijkt uit onderzoek van Aral & 

Nicolaides (2017) dat hardloopprestaties die gedeeld worden op sociale media, invloed hebben op het 

hardloopgedrag van anderen. Het kennen van het hardloopgedrag van vrienden doordat het gedrag 

gedeeld wordt op sociale media kan ervoor zorgen dat de lezer hiervan zelf ook verder, sneller en 

langer rent. Op die manier is hardlopen dus ‘sociaal besmettelijk’. In hoeverre het hardloopgedrag van 

vrienden het hardloopgedrag beïnvloedt, is onder andere afhankelijk van geslacht. Vrouwen laten zich 

voornamelijk beïnvloeden door hun vrouwelijke contacten op sociale media, terwijl mannen zich laten 

beïnvloeden door zowel hun mannelijke als vrouwelijke contacten. Mogelijk heeft dit te maken met 

het feit dat hardlopers, en dan met name mannen, gemotiveerd raken door andermans prestaties die 

zij (vaak onbewust) willen verbeteren (Waśkiewicz et al., 2019; Zach et al., 2017). Daarnaast wordt de 

mate waarin het hardloopgedrag van contacten het eigen hardloopgedrag beïnvloedt bepaald door de 

wijze waarop de eigen fitheid zich verhoudt tot die van vrienden. Zo heeft een minder fitte vriend een 

grotere invloed op het eigen hardloopgedrag dan een vriend die fitter is. Deze conclusies zijn getrokken 

nadat Aral & Nicolaides (2017) de gegevens die fitnesstrackers van 1,1 miljoen mensen over een 

periode van vijf jaar verzamelden. Hierbij keken de onderzoekers niet alleen naar het 

bewegingspatroon van de hardlopers, maar ook naar hun sociale netwerken. Daarnaast blijkt dat 

mensen met overgewicht meer gewicht verliezen als ze veel tijd doorbrengen met hun fitte vrienden. 

Hoe meer tijd ze samen doorbrengen, hoe meer gewicht ze verliezen (Andersson & Christakis, 2016). 

Ook een sociale omgeving die én niet fysiek aanwezig is én uit onbekenden bestaat, kan invloed 

hebben op sportprestaties. Zo blijken sporters vaak veel affiniteit te voelen met bepaalde bekende 

topsporters die zij als een voorbeeld zien. Mediabeelden van deze ‘voorbeelden’ kunnen mensen 

gemotiveerder maken de sport uit te oefenen (Van Haren, 2012; Lines, 2001). Tegelijkertijd kunnen 

media, maar ook topsporters zelf, het sportgedrag ook negatief beïnvloeden. Dit is bijvoorbeeld het 

geval wanneer ‘misdragingen’ in de sport aan het licht komen, waardoor de sport in een negatief 

daglicht komt te staan (Van Haren, 2012). Maar daarnaast kan ook een virtuele sociale omgeving het 

hardloopgedrag stimuleren. Zo bestaan er apps en podcasts met een virtuele coach die de hardloper 

bij de trainingen begeleidt als een echte hardloopcoach. De hardloper wordt dus aangespoord om aan 

het werk te gaan, door iemand die eigenlijk helemaal niet in het echt bestaat. Dergelijke virtuele 

coaches blijken wel heel motiverend te werken om het hardlopen voort te zetten, en zorgen ook voor 

aanzienlijk verhoogde hardloopprestaties (Guo et al., 2019). 

Hoe hardlopers een omgeving ervaren, gebruiken en beleven, hangt dus samen met 

persoonsgebonden factoren, factoren uit de fysieke omgeving en factoren uit de sociale omgeving. 

Daarbinnen zijn ook weer allerlei factoren van belang. In figuur 2 zijn de factoren schematisch 

weergegeven. 
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Methodologie 
 

Om meer inzicht te verkrijgen in het gebruik en de beleving van speciaal voor buitensport ingerichte 

openbare ruimte door hardlopers, is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Kwalitatief omdat binnen 

dit onderzoek sprake is van subjectiviteit doordat meningen van respondenten geanalyseerd worden 

en de context erg belangrijk is. Er is gekozen om één specifieke populaire hardlooproute te analyseren 

als case study. Een case study design is een onderzoeksdesign waarbij er sprake is van een 

gedetailleerde en intensieve analyse van een enkele ‘case’ (Bryman, 2016). Hier is voor gekozen omdat 

op deze manier de elementen die de respondenten noemen met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Dit is beter te doen als de resultaten in hetzelfde gebied verzameld zijn. Om een geschikte 

hardlooproute te vinden om als case study te gebruiken, is de openbaar toegankelijke Wereldwijde 

Heatmap van de hardloopapp STRAVA gebruikt (zie figuur 2). Een heatmap is een 

datavisualisatietechniek die de omvang van een fenomeen als kleur in verschillende dimensies laat 

zien, zodat duidelijk te zien is hoe het fenomeen varieert in de ruimte (Wilkinson & Friendly, 2009). Op 

deze heatmap van STRAVA is te zien in welke hoedanigheid hardlopende STRAVA-gebruikers zich 

bevinden op verschillende paden. Het Rondje Weerwater te Almere was hierop duidelijk zichtbaar en 

wekte nieuwsgierigheid. Bij nadere verkenning bleek zich hier een speciale buitensportroute te 

bevinden en is voor deze route gekozen als onderzoeksgebied. 

 

Figuur 3 Het Rondje Weerwater zichtbaar op de  STRAVA heatmap 

Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn drie deelvragen opgesteld: 

1. Hoe is de openbare ruimte gepland en wat is het beoogde ruimtegebruik op het Rondje 

Weerwater? 

2. Hoe kunnen persoonsgebonden factoren de hardloopervaring en het hardloopgedrag 

beïnvloeden op het Rondje Weerwater? 

3. Hoe kunnen specifieke elementen van de fysieke (gebouwde en natuurlijke) omgeving de 

hardloopervaring en het hardloopgedrag beïnvloeden op het Rondje Weerwater? 

4. Hoe kunnen specifieke elementen van de sociale omgeving de hardloopervaring en het 

hardloopgedrag beïnvloeden op het Rondje Weerwater? 

De datawerving- en analyse bestaat uit twee delen. Bij de beantwoording van de eerste deelvraag 

wordt ingegaan op de geplande openbare ruimte: ofwel hoe het ruimtegebruik door beleidsmakers 

beoogd is. Met de andere drie deelvragen wordt de openbare ruimte in kaart gebracht en onderzocht 

hoe deze daadwerkelijk beleefd wordt en waar dit door beïnvloed wordt.  
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3.1 De geplande openbare ruimte 
Om te onderzoeken hoe het door beleidsmakers beoogde ruimtegebruik door hardlopers in het 

onderzoeksgebied eruit ziet, is er ten eerste geobserveerd hoe het Rondje Weerwater eruit ziet, ten 

tweede gebruik gemaakt van beleidsdocumenten en ten derde een semigestructureerd interview met 

een belangrijke beleidsmaker gehouden.  

Door het Rondje Weerwater meermaals te lopen en te observeren is een eerste indruk gekregen van 

hoe de openbare ruimte opgezet is en welke elementen er allemaal geplaatst zijn.  

Door de jaren heen zijn door de Gemeente Almere verschillende beleidsdocumenten gepubliceerd 

waarin onder andere de plannen voor het Rondje Weerwater en het beoogde gebruik hiervan 

beschreven worden. Deze zijn vervolgens geanalyseerd. Het belangrijkste document is de 

Weerwatervisie, waarin een uitgebreide programmatische visie, de beoogde identiteit van het rondje 

en het inrichtingsplan te vinden is (Gemeente Almere, 2016). Andere belangrijke beleidsdocumenten 

die zijn gebruikt voor deze analyse zijn de Visie Speel- en Beweegruimtebeleid (Gemeente Almere, 

2017a), de Omgevingsvisie Almere (Gemeente Almere, 2017b) en het Programma Mobiliteits- en 

infrastructuur (Gemeente Almere, 2020). Deze documenten zijn gescand op de redenering achter 

ontwerpkeuzes binnen het Rondje Weerwater en beleidsregels die daarbij toegepast zijn , en 

vervolgens gebruikt voor de analyse.  

Tenslotte is er een semigestructureerd interview gehouden met een belangrijke beleidsmaker. Via het 

internet is uitgezocht welke partijen betrokken zijn geweest bij de plannen voor het Rondje 

Weerwater. Aan de hand hiervan zijn deelnemende bedrijven telefonisch of via mail benaderd met de 

vraag of zij bereid zouden zijn mee te werken aan een diepte-interview. Ook is de Gemeente Almere 

benaderd met de vraag hier een respondent voor te leveren. Het is gelukt om een semigestructureerd 

diepte-interview te houden met de projectleider van het Rondje Weerwater over het door 

beleidsmakers beoogde ruimtegebruik door hardlopers. Het betreft een senior adviseur die nauw 

betrokken is bij stedelijke ontwikkeling in Almere. Het is ook de persoon die het project Rondje 

Weerwater van haver tot gort kent. Dit interview heeft op 28 juni 2021 online op Microsoft Teams 

plaatsgevonden en heeft 52 minuten geduurd. De topic list die hiervoor opgesteld is om het gesprek 

te leiden is te vinden in bijlage 1. Na toestemming is de audio van het interview opgenomen om 

getranscribeerd te kunnen worden. Met het interview kon dieper in gegaan worden op ontwerpkeuzes 

die in de beleidsdocumenten niet of onvoldoende toegelicht werden.  

 

3.2 De beleefde openbare ruimte 
De centrale deel van dit onderzoek is het analyseren hoe het Rondje Weerwater er voor hardlopers als 

beleefde openbare ruimte uitziet en wat het hardloopgedrag en beleving van de openbare ruimte 

beïnvloedt. Oftewel, hoe hardlopers het hardlopen op de buitensportroute ervaren en hoe zij de 

buitensportroute gebruiken. Hierbij worden de persoonsgebonden factoren, de factoren uit de fysieke 

omgeving en de factoren uit de sociale omgeving die dit beïnvloeden van elkaar onderscheiden. Om 

dit te onderzoeken, zijn tussen 22 mei 2021 en 12 juni 2021 semigestructureerde walk-along diepte-

interviews afgenomen bij twintig participanten tussen de 21 en 58 jaar oud. Op figuur 3 is een leeftijds- 

en geslachtsverdeling te zien van de respondenten. 
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Figuur 4 Leeftijds- en geslachtsverdeling van de respondenten 

De enige eis waaraan een respondent moest voldoen, was 

dat hij of zij een hardloper is. Wel is hierbij geprobeerd om 

respondenten uit uiteenlopende leeftijdsgroepen te 

vinden en zowel deelnemers te vinden die al bekend 

waren met de route als deelnemers die dat niet waren, 

zodat er ook een onbevangen beeld te zien zou zijn (zie 

figuur 4). Deelnemers zijn op verschillende manieren 

benaderd. Ten eerste zijn er oproepen op Almeerse 

(hardloop)pagina’s op sociale media geplaatst. Ten 

tweede zijn er oproepen op lantaarnpalen langs de route 

gehangen. Ten derde is gebruik gemaakt van het 

sneeuwbaleffect door respondenten te vragen of zij meer 

mogelijke respondenten kenden die bereid zouden zijn om 

mee te werken met dit onderzoek.  

Het walk-along interview is een mix van een interview en een observatie, en geeft inzicht in de relaties 

van participanten met de omgeving. Het verkrijgen van dergelijke inzichten ligt minder voor de hand 

in zittende interviews (Kinney, 2017). De deelnemers werden tijdens het hardlopen vergezeld; zij 

voerden hun activiteit uit op de manier die normaal gesproken ook zou hebben plaatsgevonden. 

Hierbij is het van belang op te merken dat de onderzoeker zelf niet heeft hardgelopen, maar de route 

op skeelers heeft afgelegd naar het tempo van de respondent. Dit omdat de onderzoeker zelf geen 

hardloopervaring heeft en zo ook iets meer gelegenheid heeft om het interview te leiden. Tijdens het 

hardlopen is aan de respondenten een aantal vragen gesteld en zijn de deelnemers tegelijkertijd 

geobserveerd terwijl zij hun gebruikelijke routines uitvoerden. Er is gebruik gemaakt van walk-along 

interviews om verschillende redenen. Op de eerste plaats kunnen respondenten gemakkelijker 

reageren op bepaalde elementen langs de route als ze er daadwerkelijk langslopen. Elementen, die ze 

anders wellicht vergeten te noemen. Andersom kan de respondent ook gemakkelijker over elementen 

bevraagd worden als er langs gelopen wordt. Het tweede voordeel is dat de interviewer de respondent 

tegelijkertijd kan observeren, waarbij bijvoorbeeld gelet is op wat de aandacht trok van de respondent, 

hoe het contact met andere padgebruikers verliep en op wat voor paden de respondent bij voorkeur 

loopt. Op die manier kan echt de verbinding tussen de persoon en de plaats onderzocht worden en 

bieden walk-along interviews dus de mogelijkheid te ontdekken hoe de respondent de ruimte beleeft 

en gebruikt. Er is gebruikgemaakt van semigestructureerde interviews om de deelvragen op 
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gestructureerde wijze te kunnen beantwoorden, terwijl dit ook ruimte gaf om dieper op antwoorden 

in te gaan om nog meer informatie te verzamelen. De topic list voor deze interviews is te vinden in 

bijlage 2. De respondenten zijn individueel geïnterviewd. De duur van de interviews varieert per 

persoon en lag tussen de 18 en 43 minuten. Deze interviews zijn na toestemming van de 

geïnterviewden opgenomen om op een later moment te transcriberen. Tevens is de route bijgehouden 

met GPS track, zodat precies geanalyseerd kon worden waar de respondent op het moment van 

spreken liep. 

Vervolgens zijn alle interviews getranscribeerd en vervolgens open en axiaal gecodeerd in Excel. Een 

codeboom is te vinden in bijlage 3. Open en axiaal coderen houdt in dat eerst diverse tekstfragmenten 

zijn geselecteerd die mogelijk van belang zijn voor het onderzoek en dat aan elk van deze 

tekstfragmenten een open codering is aangebracht. Vervolgens is axiaal gecodeerd door te kijken 

welke open coderingen terugkeren en is aan deze open coderingen een nieuwe naam gegeven. Op 

basis hiervan konden verbanden gelegd worden tussen de verschillende antwoorden en zijn hier 

conclusies uit getrokken. 
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Resultaten 
 

4.1 Casebeschrijving 
Het Rondje Weerwater is een route rondom het Weerwater, een groot meer midden in Almere. Het 

‘Rondje Weerwater’, ofwel een volledig rondje rondom het Weerwater, is al lange tijd een term onder 

Almeerse wandelaars, fietsers en hardlopers. Pas sinds kort is hier een recreatieve track van gemaakt, 

ofwel een pad dat speciaal ontwikkeld is voor buitensport en elementen bevat die een normaal 

(fiets)pad niet heeft om buitensport op de route te stimuleren. De volledige route rondom het 

Weerwater is zo’n 7 kilometer lang en gaat langs verschillende gebieden: langs het centrum, langs 

verschillende wijken, langs parken, langs stranden en langs open vlaktes. De omgeving van de route is 

dus zeer afwisselend. Figuur 5 geeft een impressie van het rondje. Dat er veel variatie is, zou volgens 

de literatuur de omgeving aantrekkelijk maken voor hardlopers (Lee & Moudon, 2008; Ettema, 2015; 

Reiling & Dolders, 2015). 

 

 

Figuur 6 Impressie van het Rondje Weerwater, getekend door Buiten5 (2019) 
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Het Rondje Weerwater bevat een buitensporttrack. Het doel van de 

recreatieve track is om een doorgaande, mooi getraceerde 

buitensportroute rond de plas voor alle Almeerders te maken waarop 

gewandeld, geskatet of gefietst kan worden, en die een fysieke 

herkenbaarheid voor het Rondje Weerwater vormgeeft en uitnodigt tot 

beweging (Gemeente Almere, 2016). De recreatieve track is zo’n 3 meter 

breed en heeft een toplaag van blauw asfalt. Hoewel de track op dit 

moment in vorm en opzet is bedoeld voor gedeeld gebruik door de 

verschillende langzaam verkeersstromen, is de track aanvankelijk 

bestempeld door de Gemeente Almere als voetgangersgebied. Later is 

toch besloten om ook fietsers toe te laten op het pad. Dit omdat de 

gemeente Almere wil dat het pad voor álle Almeerders is, ongeacht hun 

vervoersmiddel. Mensen moeten zelf de vrijheid hebben om te bepalen 

waar ze wel en niet willen komen en restricties passen hier volgens de 

projectleider van het Rondje niet bij. Wel zijn motorvoertuigen niet 

toegestaan op het pad, en zijn langs de route borden te vinden waarop 

opgeroepen wordt de verschillende gebruikers van het pad met respect te 

behandelen, zoals in figuur 6 te zien is. 

 

Figuur 8 Recreatieve track van het Rondje Weerwater 

Om ervoor te zorgen dat voetgangers en fietsers zo min 

mogelijk last van elkaar hebben, is het de bedoeling dat 

voetgangers rechts lopen, naast de voetjes, en fietsers op de 

andere strook blijven (Almere Deze Week, 2019). Op figuur 7 is 

het pad en deze scheidingslijn te zien. Dit wordt op het pad 

echter nergens aangegeven, waar volgens de projectleider 

tevens bewust voor gekozen is omdat “mensen de vrijheid 

moeten hebben zelf te kunnen kiezen” (projectleider). 

Daarnaast staan op het pad afstandsmarkeringen (zie figuur 8). 

Om de 10 meter staat een streepje, en om de 50 meter getal. 

Het doel is drieledig: ten eerste hebben de 

afstandsmarkeringen het doel uit te dagen 

Figuur 7 Bebording langs de 
route 

Figuur 9 Afstandsmarkeringen 
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tot sporten; ten tweede zorgt het voor herkenbaarheid wat het rondje 

'eigen' maakt; en ten derde heeft het als doel om als 'feestelijk lint 

langs de oevers' te dienen (Gemeente Almere, 2016). De projectleider 

van het Rondje Weerwater heeft uitgelegd dat de ontwerpers tevens 

bewust ‘grapjes’ hebben geplaatst op het pad, zoals het logo wat de 

hele route op de grond afgebeeld is en eendjes in plaats van 

voetstapjes als je over water gaat en lichtflitsjes als je onder een 

elektriciteitsmast doorloopt (zie figuur 9). De bedoeling is dat mensen 

hierover gaan nadenken en dat het pad daardoor mensen op een 

bijzondere manier bijblijft.  

Langs de gehele route is kenmerkend 

straatmeubilair te vinden. Zo zijn er meerdere watertappunten geplaatst (zie 

figuur 10). Ze hebben tot doel de route aangenamer te maken voor gebruikers en 

beter te voldoen aan hun behoeftes (Gemeente Almere, 2016). Ook zijn langs de 

route brede banken geplaatst, speciaal ontworpen voor het Rondje Weerwater, 

zelfs voorzien van het logo van het Rondje Weerwater. De bankjes, te zien in figuur 

11, zijn ontworpen als ‘kletsplekken’, waar met 

name jongeren kunnen praten, kijken en gezien 

kunnen worden, en mogelijk wat sporten of 

bewegen. Hier kunnen zij tot later op de avond 

vrienden ontmoeten op een plek waar meer te 

zien of te doen is (Gemeente Almere, 2017). De 

bankjes hebben enerzijds het doel het verblijf voor 

gebruikers van de route aangenaam te maken; 

anderzijds maken zij de route herkenbaar. De 

banken zijn gemaakt van houten balken met 

metalen details, waarmee zij zich kenmerken door een robuuste en 

stoere vormgeving, refererend aan de stoere waterelementen als 

steigers en meerpalen (Gemeente Almere, 2016). 

Ook bevat de route speciaal voor het Rondje Weerwater ontworpen slimme 

lantaarnpalen, waarbij sprake is van dynamisch licht. Dit is verlichting die 

uitgezet of gedimd wordt als de weg niet gebruikt wordt. Zo wordt niet 

alleen energie bespaard, maar wordt ook het natuurlijk ritme van planten en 

dieren gestimuleerd (Gemeente Almere, 2016). Op figuur 12 is te zien dat 

alleen de dichtstbijzijnde lantaarnpaal fel brandt, de andere zijn gedempt en 

gaan pas branden als men verder loopt dan vanwaar nu gefotografeerd is. 

Verder zijn langs het pad zijn op diverse 

plekken bloeiende planten geplant, zoals 

te zien is in figuur 13, en zijn vanaf het pad 

op verschillende plekken murals te zien, 

oftewel schilderingen op de muur (zie 

figuur 14). 

 

 

Figuur 10 Lichtflitsjes of eendjes als 
scheidingslijn 

Figuur 11 
Watertappunt 

Figuur 12 Weerwaterbank 

Figuur 13 Slimme verlichting 

Figuur 14 Beplanting langs het pad 
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Figuur 15 Diverse murals langs het pad 

Hoe druk het is op het pad, verschilt per observatiemoment. Dit lijkt voor een groot deel 

weersafhankelijk te zijn. Als het regent, is bijna niemand aanwezig. Als het zonnig is, maken heel veel 

mensen gebruik van het pad. Aan de ‘snelwegkant’ (op figuur 5 aan de Floriadekant) zijn eigenlijk altijd 

alleen hardlopers aanwezig en geen wandelaars. Aan de ‘stadskant’ zijn wel vaak wandelaars aanwezig 

op het pad, dit zijn ook mensen die onderweg zijn naar bijvoorbeeld één van de stranden of parken. 

Voetgangers maken daarnaast vooral overdag gebruik van het pad, terwijl ’s avonds de hardlopers 

vaak in de meerderheid zijn. 

Bovengenoemde fysieke kenmerken van het Rondje Weerwater zijn voor iedereen zichtbaar. Toch 

neemt niet iedere gebruiker het Rondje Weerwater op dezelfde manier waar. Dit blijkt bijvoorbeeld 

uit het feit dat verschillende gebruikers de route op vergelijkbare, maar verschillende manieren 

indelen. De helft van de geïnterviewde respondenten loopt het Rondje Weerwater vaker. De meesten 

van hen hebben dan ook aangegeven bepaalde associaties te koppelen aan bepaalde elementen op de 

route, waar ze bewust mee bezig zijn tijdens het hardlopen. Zo noemen zij bijna allemaal de 

mogelijkheid om de route op te delen in verschillende delen. Op figuur 15 zijn de verschillende 

verdelingen te zien. Hoewel de één meer delen noemt dan de ander, komen deze wel met elkaar 

overeen en heeft deze verdeling te maken met de bebouwing in het gebied. Zo wordt door al deze 

respondenten het gedeelte langs Stedenwijk als één ‘etappe’ gezien, verschilt het of respondenten het 

gedeelte langs de snelweg als één of twee etappes zien, wordt het gedeelte langs Filmwijk vaak 

opgedeeld in een gedeelte door het park en een gedeelte langs woningen, en wordt het gedeelte langs 

het centrum door een enkeling ook opgebroken. 
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Figuur 16 De verschillende ‘etappes’ van het Rondje Weerwater 

De desbetreffende respondenten vinden het prettig de route in hun hoofd in te delen in verschillende 

‘etappes’, omdat het een beeld geeft hoe ver ze op de route zijn en hoe lang ze nog moeten. Het 

merendeel van de respondenten die de route vaker lopen, benoemen ook een ‘halverwege punt’, een 

kenmerkend punt waarop zij het idee hebben dat zij halverwege op de route zijn. Dit punt is voor hen 

een belangrijk fysiek onderdeel van de route, maar dit punt is bij elke respondent verschillend. 

Opvallend is wel dat deze punten zich telkens aan het eind van een ‘etappe’ bevinden, nooit daar 

middenin. Het hebben van een halverwege punt motiveert deze hardlopers om door te gaan, zoals de 

uitspraak van respondent 6 illustreert.  

 

De genoemde halverwege punten liggen in werkelijkheid niet op de helft van de afgelegde afstand 

vanaf de plek waar de hardlopers opstarten, maar daar overheen. Bij een deel van hen is dat zelfs op 

zo’n tweederde deel. Wanneer de hardloper, daar op een later moment mee geconfronteerd wordt, 

geeft deze aan dat dit mogelijk komt doordat men met het laatste gedeelte meer moeite heeft en dat 

dus als een langere afstand voelt, zoals ook respondent 18. 

 

Daarnaast koppelt een meerderheid van de respondenten die bekend zijn met de route ook bepaalde 

plekken langs de route aan bepaalde herinneringen die zij ooit op deze punten hebben opgedaan. Deze 

herinneringen zijn heel divers. Voorbeelden zijn valpartijen of afspraakjes die op bepaalde punten 

hebben plaatsgevonden. De respondenten geven aan dat zij hier opnieuw aan herinnerd worden en 

dan ook terugdenken aan de desbetreffende gebeurtenis als zij hier langs lopen. Omdat ze de route 

“Ja, dat is daar waar Filmwijk weer begint. (…) Dat vind ik wel fijn, want dan weet ik dat ik al over 

de helft ben, en dan kan ik de rest ook nog wel aan.”  

Respondent 6, vrouw, 21 jaar 

“Haha, meen je dat nou? Ik denk dat ik het laatste deel dan gewoon wat zwaarder vind, dat ik dat 

eerste gedeelte als even zwaar tel.” 

Respondent 18, man, 28 jaar 
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vaker lopen, komen er ook steeds meer nieuwe herinneringen en dus associaties met bepaalde punten 

langs de route bij. Op deze manier wordt de route steeds meer ‘eigen’ gemaakt door persoonlijke 

herinneringen, zoals respondent 3 aangeeft. 

 

Er zijn een hoop factoren van invloed op het hardloopgedrag en de hardloopbeleving van hardlopers. 

Een aantal van deze factoren zijn persoonsgebonden factoren, ofwel factoren zoals leeftijd, geslacht 

en bewegings- en voedingsgewoonten. Daarnaast zijn externe factoren van invloed, waarmee factoren 

uit de fysieke en sociale omgeving bedoeld worden. Tot de fysieke omgeving behoren de natuurlijke 

omgeving, maar ook door de mens gemaakte objecten. Met de sociale omgeving wordt het geheel van 

sociale, culturele, economische, religieuze factoren bedoeld dat van invloed is op het menselijk gedrag. 

In de volgende secties worden deze hoofdcategorieën behandeld. 

 

4.2 Persoonsgebonden factoren  
Persoonsgebonden factoren die van invloed zijn op de hardloopbeleving en het hardloopgedrag zijn 

ten eerste min of meer constante factoren, zoals geslacht en leeftijd, en ten tweede de motivatie 

waarom iemand hardloopt. 

Uit de literatuur is gebleken dat geslacht zowel invloed heeft op de hardloopprestaties als het 

hardloopgedrag (Robbie, 2020; Wilkens, 2020; Isacco et al., 2012). Het geslacht van de respondenten 

blijkt in dit onderzoek geen invloed te hebben op de hardloopfrequentie: bij zowel mannen als de 

vrouwen loopt een kleine meerderheid minimaal twee keer per week. Ook het aantal kilometers dat 

zij lopen en de duur van de training zijn zeer vergelijkbaar tussen de mannelijke en vrouwelijke 

respondenten. Dit komt niet overeen met de literatuur. Wel blijken vrouwen ‘s avonds sneller sociale 

onveiligheid tijdens het hardlopen te ervaren dan mannen, wat overeenkomt met de bevindingen van 

Khaddari & Obdeijn (2021). Hoewel er geen verschil is tussen de geïnterviewde mannen en vrouwen 

en de tijdstippen waarop zij zoal lopen, is het verschil tussen mannen en vrouwen dat het Rondje 

Weerwater ’s avonds liever niet zou lopen groot. Van de geïnterviewde vrouwen geeft bijna de helft 

aan hier ’s avonds sociale onveiligheid te kunnen ervaren, terwijl dit bij de mannen slechts een enkeling 

betreft. Zonder dat er naar gevraagd wordt, benoemen mannelijke respondenten dit verschil tussen 

mannen en vrouwen ook, zoals te lezen is in de volgende quote:  

 

Op gevoel van sociale veiligheid wordt dieper ingegaan in § 4.4: Factoren uit de sociale omgeving.  

Een andere lichaamsfactor is leeftijd. Uit de literatuur blijkt dat leeftijd invloed heeft op de 

hardloopprestaties (Lepers & Cattagni, 2012; Tanaka & Seals, 2008; Leyk et al., 2010), en op de 

“En dat zijn wel dingen waar je dan allemaal weer aan denkt als je daar loopt. Omdat het, ja, een 

centraal stuk is in Almere en een stuk is waar je vaak komt. Daardoor komen er ook steeds meer 

punten bij dat je denkt: “Oh ja, hier….”. Of waar je bij elkaar komt, of waar je last hebt gehad, 

waar het zwaarder werd. Euh, ja dat soort dingen. Daar word je steeds aan herinnerd als je 

erlangs komt. En er komen er elke keer meer herinneringen bij.” 

Respondent 3, vrouw, 58 jaar 

“Je hebt hier wel eens groepjes mensen die blowen en chillen ’s avonds, op de bankjes en 

strandjes, maar goed, die heb je overal wel. Ik heb me daar nooit onveilig bij gevoeld. Maar ik kan 

me voorstellen dat vrouwen daar sneller last van hebben.” 

Respondent 18, man 28 jaar 
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motivatie om te gaan hardlopen (Poczta, Malchrowicz-Mośko & Fadigas, 2018; Lara, Salinero & Del 

Coso, 2014). Op basis van de geïnterviewde hardlopers blijkt dat de groep van 20 tot 30-jarigen het 

meest frequent hardloopt: bij hen geeft veruit het merendeel aan minimaal twee keer per week te 

hardlopen. In de groep 30 tot 40-jarigen betreft dit slechts een enkeling. Meerdere respondenten van 

30 jaar en ouder benoemen ook dat zij vroeger sportiever waren dan zij nu zijn. Genoemd wordt dat 

dit hoger beweeggedrag bij jongere mensen mogelijk te maken heeft met een veranderde leefstijl, 

zoals respondent 20 aangeeft: 

 

Dit betekent echter niet dat naarmate hardlopers ouder worden, zij steeds minder frequent gaan 

lopen. Bij 40-plussers ligt de hardloopfrequentie namelijk weer hoger: een meerderheid van deze 

groep loopt minimaal twee keer per week hard. Een verklaring hiervoor is dat de respondenten binnen 

deze leeftijdsgroep hardlopen ook daadwerkelijk heel leuk vinden om te doen: alle geïnterviewde 40-

plussers geven aan het oprecht leuk te vinden om hard te lopen. Bij de groep 30 tot 40-jarigen is dit 

slechts de helft en bij de 20 tot 30-jarigen is dit een kleine meerderheid. Dit komt overeen met de 

literatuur, waarin gesteld werd dat oudere hardlopers voornamelijk hardlopen voor hun plezier, en in 

mindere mate voor het behalen van een goed resultaat (Poczta, Malchrowicz-Mośko & Fadigas, 2018; 

Lara, Salinero & Del Coso, 2014).  

Leeftijd is niet alleen van invloed op de hardloopfrequentie en de plezierbeleving, maar ook op het 

sociale gedrag tijdens het hardlopen. Zo wordt meermaals genoemd door respondenten dat jongere 

hardlopers zich minder sociaal zouden gedragen en zich meer afsluiten van de buitenwereld dan 

oudere hardlopers, wat zich bijvoorbeeld uit in dat zij minder groeten. Respondent 17 zegt hierover 

het volgende:  

 

Op het groetgedrag wordt dieper in gegaan in § 4.4: Factoren uit de sociale omgeving. Dat er minder 

gegroet wordt door jongere hardlopers, kan betekenen dat voor hen het sociale aspect van hardlopen 

minder belangrijk is. Dit komt overeen met de literatuur, waarin ook wordt gesteld dat voor jongere 

hardlopers de sociale aspecten van het hardlopen minder van belang zijn en dat zij zich tevens meer 

afsluiten van de omgeving door muziek te luisteren (Poczta, Malchrowicz-Mośko & Fadigas, 2018; Lara, 

Salinero & Del Coso, 2014; Nationale Nederlanden, 2019).  

 

 

 

“Als je jong bent, beweeg je veel meer. Je hebt meer te doen, meer afspraken, je bent vaak op pad. 

Naarmate je ouder wordt zit je steeds vaker op je gat. Je bent vaker moe. Ik heb een kantoorbaan 

en zo heel erg veel onderneem ik verder nou ook weer niet met andere mensen, in ieder geval niet 

vergeleken met vroeger. Je hebt ook minder energie. Juist daarom denk ik dat het goed is te blijven 

sporten, want anders kom je ook gewoon niet aan je basisbeweging toe.” 

Respondent 20, vrouw, 32 jaar 

“Jongeren groeten vaak niet. Die zitten helemaal in hun eigen wereld, met muziek in hun oren. 

Horen en kijken niet om hun heen.” 

Respondent 17, vrouw, 48 jaar 
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Naast lichaamsfactoren heeft volgens de literatuur ook de motivatie waarom iemand hardloopt 

invloed op de hardloopbeleving en het hardloopgedrag. Hier gaat het om met welke reden de 

hardloper besluit te gaan hardlopen en of hier bepaalde doelstellingen aan verbonden zijn. De 

hoofdreden van veruit de meeste respondenten om te hardlopen is omdat het goed is voor de 

gezondheid. Dit komt overeen met de literatuur, waarin het verbeteren van de gezondheid ook een 

hoofdmotief wordt genoemd. Gezondheid zien de respondenten voornamelijk als ‘fit blijven’ en ‘een 

goede conditie behouden en verkrijgen’. Een paar respondenten geven aan het plezier wat zij uit 

hardlopen halen een nog belangrijkere reden vinden om te gaan hardlopen dan hun lichamelijke 

gezondheid, zoals respondent 13: 

 

Echter, hardlopen voor je plezier kan ook aangemerkt worden als iets ter bevordering van de 

gezondheid, namelijk de mentale gezondheid, wat respondent 12 terecht opmerkt. 

 

 

Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan hardlopen oprecht leuk te vinden om te doen. 

Dat wat met name naar voren komt, is dat het heel goed werkt om ‘je hoofd leeg te maken’. Zeker na 

een dag werken wordt dit als prettig ervaren. Dit type hardlopers, die vooral energie halen uit het 

hardlopen en dit dan ook doen voor hun eigen plezier, en minder voor het bereiken van prestaties, kan 

vergeleken worden met wat Wunderlich (2008) ‘discursieve lopers’ noemt. Hoewel een enkeling 

benoemt dat hardlopen zorgt voor een creatieve geest die helpt ‘op ideeën te komen’, wat weer wat 

weg heeft van het ‘conceptuele lopen’, geven respondenten voornamelijk aan dat ze met het 

hardlopen het liefst over niets nadenken en daardoor ontspannen. Dit zijn allemaal psychologische 

motieven, die ook in de literatuur genoemd worden (Waśkiewicz et al., 2019; Zach et al., 2017). Een 

andere reden die vaak is genoemd waarom hardlopen als prettig ervaren wordt, is dat men het fijn 

vindt zich buiten ‘in de natuur’ te begeven. Hier wordt dieper op ingegaan in § 4.3: Factoren uit de 

fysieke omgeving. Toch geven ook meerdere respondenten aan tegen hun zin in hard te lopen, zoals 

respondent 8 in de volgende quote aangeeft. De reden dat zij dit toch doen, is omdat zij het als 

bevorderlijk zien voor hun gezondheid. Voor deze groep personen kan hardlopen meer aanvoelen als 

een noodzakelijke activiteit in plaats van een optionele activiteit, waardoor hun manier van lopen 

vergeleken kan worden met wat Wunderlich (2008) ‘doelgericht lopen’ noemt.  

 

 

 

“Gezondheid is wat mij betreft dan zowel fysieke als mentale gezondheid. Want zeker ja,  als je 
heel erg druk bent, en je hoofd zit vol met andere dingen, dan is het ook gewoon belangrijk om 

even wat me-time te hebben, wat tijd voor jezelf. En, dat lukt gewoon met hardlopen. Heel goed.” 
 

Respondent 12, man, 38 jaar 

“Ik vind het gewoon heel leuk. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste. En ja, en ik merk ook gewoon 

dat ik me er fitter door voel, dat ik er fitter door uit zie. Dus, verschillende redenen, maar bovenal 

vind ik het gewoon echt heel leuk.” 

Respondent 13, man, 34 jaar 
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Uit de literatuur blijkt dat de keus voornamelijk op hardlopen valt omdat het een zeer toegankelijke 

sport is (Stokvis, 2005). Bijna alle respondenten noemen inderdaad het voordeel van hardlopen dat 

het een relatief toegankelijke en laagdrempelige sport is, en dat zij mede daarom voor deze sport 

hebben gekozen. Zij noemen de sport laagdrempelig omdat er geen contributie betaald moet worden, 

de hardloper niet vastzit aan bepaalde sporttijden en -dagen en er ook niet veel speciale attributen 

aangeschaft hoeven te worden, zoals respondent 7 mooi samenvat: 

 

De relatieve laagdrempeligheid van hardlopen heeft er ook toe geleid dat er veel nieuwe hardlopers 

bij zijn gekomen ten tijde van de coronacrisis (Rodenburg, 2020). Dit blijkt ook uit dit onderzoek: bijna 

alle respondenten die pas een jaar of minder lang geleden begonnen zijn met hardlopen, zijn specifiek 

begonnen dóór de coronacrisis. Hier worden twee redenen voor genoemd: ten eerste hadden ze meer 

behoefte om zich buiten de deur te begeven omdat ze al zo veel thuis moesten zitten; en ten tweede 

waren de sportfaciliteiten die ze daarvoor bezochten gesloten in de coronaperiode en zijn ze daarom 

begonnen met hardlopen. Ook blijkt dat de beoefening van een andere sport de aanleiding kan zijn om 

te gaan beginnen met hardlopen. Deze respondenten geven aan te zijn gaan begonnen met hardlopen 

om meer conditie te verkrijgen voor tijdens het voetballen, volleyballen of American football.  

Ook persoonlijke doelstellingen zijn belangrijke motieven om te gaan hardlopen. Dit komt overeen met 

de literatuur (Summers et al., 1982; Waśkiewicz et al., 2019). Het overgrote deel van de geïnterviewde 

hardlopers heeft bepaalde doelstellingen opgesteld, zoals hieronder in de quote van respondent 1 te 

lezen is. De meeste doelen die genoemd worden zijn vrij algemeen, zoals ‘steeds snellere tijden 

behalen’. Een specifieke doelstelling die meerdere respondenten noemen is het uitlopen van een 

bepaalde hardloopwedstrijd, waar ze hard voor aan het trainen zijn. Er worden geen andere specifieke 

doelstellingen genoemd, zoals het behalen van een bepaald streefgewicht. 

 

Sommige respondenten stellen bewust geen doelstellingen op, omdat het hardlopen voor hen dan 

(nog meer) als een ‘moetje’ gaat voelen. Een bepaalde doelstelling kan dan beklemmend aanvoelen, 

zoals respondent 20 aangeeft: 

“Lage instap, makkelijk bij jezelf, je hoeft niet meteen een vereniging te joinen of wat dan ook, dus 

ik ben maar gewoon een beetje begonnen. Goedkope sportschoentjes op kop getikt en gewoon 

beginnen met lopen en dat beviel wel. En ja, als het wel bevalt, dan kun je daar wel mee verder.” 

Respondent 7, man, 27 jaar 

“Je moet wel doelen stellen voor jezelf af en toe. En je zelf een beetje uitdagen.”  

Respondent 1, man, 24 jaar 

“Nou, ik loop niet hard omdat hardlopen op zich zo leuk is, dus nee, nee, nee, nee, nee. Het is 

gewoon een makkelijke manier om fit te blijven en vooral ja, dat. Het is ook niet een hele erge 

manier. Het kan ook wel ontspannend zijn.  Maar als het niet nodig was om fit te blijven of een 

beetje conditie te houden of zo, dan zou ik het niet doen, laat ik het zo zeggen.” 

Respondent 8, man, 25 jaar 



34 
 

 

Het bijhouden van prestaties kan helpen doelstellingen te behalen. Een kleine meerderheid van de 

geïnterviewde hardlopers houdt prestaties bij. Een enkeling van hen doet dit handmatig in een boekje, 

de anderen doen dit met behulp van een app, waarbij de sportprestatieapp Strava het vaakst genoemd 

wordt. Sommigen gebruiken een dergelijke app in combinatie met een sporthorloge dat hun hartslag 

meet. Alle respondenten die gebruik maken van een app zijn hier positief over en geven aan dat deze 

app hen motiveert om door te gaan, voornamelijk omdat het vooruitgang zichtbaar maakt, zoals 

respondent 19 illustreert. 

 

Niet iedereen houdt zijn prestaties bij. De kleine meerderheid die dit niet doet voelt hier niet de 

behoefte toe. Dit lijkt voor een groot deel te maken te hebben met de hardloopfrequentie. Bijna alle 

respondenten die prestaties bijhouden lopen minimaal twee keer per week hard, terwijl dit bij de 

respondenten die prestaties niet bijhouden slechts een enkeling betreft. Ook geven meerdere 

respondenten aan niet geconfronteerd te willen worden met tegenvallende resultaten en deze daarom 

niet bijhouden, zoals respondent 12. 

 

De motivatie die men heeft om te hardlopen, heeft ook invloed op de voorkeursomgeving. Zo verschilt 

voor enkele respondenten de voorkeursondergrond overigens per type training dat zij die dag voor 

ogen hebben. Andersom kan de omgeving ook veel invloed hebben op de motivatie. 

Persoonsgebonden factoren en factoren uit de fysieke omgeving zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. 

 

4.3 Factoren uit de fysieke omgeving 
De omgeving waar men hardloopt heeft een grote invloed op de hardloopbeleving. Dit heeft alles te 

maken met specifieke wensen die per persoon erg verschillen. Uit de literatuur blijkt dat hardlopers 

zich liever bevinden in een natuurlijke omgeving dan in een stedelijke omgeving (Groen, 2019; Bodin 

& Hartig, 2003, Allen-Collinson, 2008; Gladwell et al., 2013). De meeste respondenten geven inderdaad 

aan het liefst in een natuurlijke omgeving te hardlopen. Van hen geeft het merendeel aan dit prettig 

“Daarmee kan ik bijhouden hoe snel ik heb gelopen, hoe lang, welke route het was, hoeveel 

calorieën ik heb verbrand, maar ook het verschil met andere keren. Dit geeft extra motivatie, het is 

echt leuk om je vooruitgang te zien. Of als je bijzonderheden had tijdens een rondje, zoals pijn, kan 

je dat er ook neerzetten.” 

Respondent 19, vrouw, 24 jaar 

“Ik weet dat er heel veel apps zijn om dat te doen (het meten van prestaties, red.), maar ik denk 
dat ik dan een beetje, ja, verdrietig wordt ten opzichte van mensen die hier veel fanatieker mee 

bezig zijn. Dus ja, ik doe het echt puur voor mezelf. Ik hoef geen app die mijn prestaties of het 
gebrek daaraan bijhoudt.” 

 

Respondent 12, man, 38 jaar 

“Nee. Ik doe gewoon wat ik kan en ik probeer dat vol te houden. Als ik dan ook nog van mezelf 

bepaalde doelstellingen moet behalen, ga ik er nog van stressen ook.” 

Respondent 20, vrouw, 32 jaar 
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te vinden omdat ze dan tegelijkertijd kunnen genieten van de natuur, waardoor ze ook sneller plezier 

beleven aan het hardlopen, zoals respondent 11 aangeeft: 

De hoeveelheid groen in het Rondje Weerwater wordt door de meeste respondenten als erg positief 

gezien. Het maakt dat veel hardlopers het Rondje Weerwater heel natuurlijk vinden, wat volgens hen 

bevorderlijk werkt voor het hardlopen. Dit voornamelijk omdat groen voor afleiding zorgt, zoals de 

bovengenoemde quote ook aangeeft, en omdat groen rustgevend zou werken, zoals in de quote van 

respondent 3 te lezen is.  

 

Dat de hoeveelheid groen een positieve invloed heeft op de hardloopbeleving, komt overeen met de 

literatuur (Gladwell et al., 2013). Niet alleen de hoeveelheid groen, maar ook de hoeveelheid blauw 

blijkt een grote aantrekkingskracht op hardlopers te hebben, wat overeenkomt met de literatuur 

(Ettema & Smajic, 2015). Bijna alle respondenten noemen het een voordeel om rondom water te 

lopen. Dat het prettig gevonden wordt om rond het water te hardlopen, heeft verschillende redenen. 

Ten eerste heeft men door water het idee in de natuur te zijn, wat weer rustgevend gevonden wordt, 

zoals respondent 6 aangeeft: 

 

Ten tweede wordt het lopen rondom water prettig gevonden omdat het overzichtelijk is, zoals 

respondent 8 hieronder aangeeft. De ronde plas maakt het gemakkelijk te zien hoe ver men is op de 

route en men kan er lastig verdwalen, aangezien er volledig water gevolgd kan worden aan één kant. 

Ten derde wordt lopen rondom water prettig gevonden omdat daar vaak een briesje aanwezig is. 

 

“Want ik houd ook oprecht heel erg van de natuur, ik kan daar heel erg van genieten, en dan heb 

ik ook meteen het idee dat ik mijn uitje heb gehad. Ik moet het ook leuk maken voor mezelf (…) En 

dan vergeet je de tijd ook een beetje hè, gaat het wat sneller, sneller metertjes maken zonder dat 

ik het zelf door heb.” 

Respondent 11, vrouw, 29 jaar 

“Het liefst loop ik door de natuur. Ik vind het hier bijvoorbeeld heel mooi. Zo rechts altijd het 

water, en je hoort de vogels om je heen, al dat groen… Dat geeft rust. Dat vind ik veel leuker dan 

ergens in een stad lopen, met allemaal uitlaatgassen, nee, dat is voor mij dat ook niet eens meer 

gezond.” 

Respondent 3, vrouw, 58 jaar 

“Ik vind het water heel rustgevend, dus dat vind ik gewoon lekker om dan eventjes naar links of 

naar rechts te kijken, het ligt eraan welke kant op ik de route neem, en dan gewoon dat water zo 

te zien. En dan voel ik me gelijk… Gewoon lekker rustig.” 

Respondent 6, vrouw, 21 jaar 

“Ik vind het altijd heel fijn, en dat klinkt misschien heel stom, om een plas heen hard te lopen. Ik 

weet niet wat het is, maar dat is wel prettig. Want je weet ongeveer hoe groot de plas is en 

dat is lekker makkelijk, en je hebt nog een beetje uitzicht over het water. En wie houdt er niet van 

water? Dus dat is wel super prettig.” 

Respondent 8, man, 25 jaar 
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Het merendeel van de respondenten spreekt dus de voorkeur uit voor een natuurlijke omgeving. 

Echter, het blijkt wel dat hardlopers nogal een verschillend idee hebben over wat een ‘natuurlijke 

omgeving’ dan inhoudt. Een minderheid van de respondenten met een voorkeur voor een natuurlijke 

omgeving, bedoelt hier namelijk ook daadwerkelijk een ‘bosachtige’ omgeving mee, de betekenis die 

de genoemde auteurs in de literatuur aan ‘een natuurlijke omgeving’ geven.  Door deze respondenten 

wordt het Rondje Weerwater dan ook niet als natuurlijk gezien: deze is voor hen nog veel te stedelijk. 

Alle respondenten die het Rondje Weerwater géén aantrekkelijke route vinden, vinden dit omdat het 

pad te ‘onnatuurlijk’ is, zoals respondent 16 aangeeft: 

 

Niet alle respondenten die hun voorkeur uitspreken voor een natuurlijke omgeving doen dit primair 

omdat er dan meer van de natuur genoten kan worden. Een aantal van hen geeft namelijk aan het 

liefst in een natuurlijke omgeving te lopen omdat deze over het algemeen rustiger is, zoals respondent 

8 hieronder aangeeft. Het gaat hen niet zozeer om de esthetische omgeving, maar om het feit dat er 

minder mensen komen. Dat hardlopers beter presteren in een omgeving met minder prikkels, komt 

overeen met de literatuur (Allen-Collinson, 2008; Groen, 2019).  

 

Dit geldt echter niet voor iedereen. Een minderheid van de respondenten spreekt zijn voorkeur uit 

voor een stedelijke omgeving om te hardlopen. Voor een groot deel wordt hiervoor juist gekozen 

omdát zich er meer mensen bevinden en deze dus levendiger is (hierover meer in § 4.4: Factoren uit 

de sociale omgeving). Dat sommige hardlopers dit juist wél heel prettig vinden, komt overeen met de 

literatuur (Ettema, 2015). Andere redenen voor een voorkeur voor een stedelijke omgeving is dat dit 

‘lekker dichtbij’ en dus gemakkelijk is voor de respondent, of omdat de paden in een stedelijke 

omgeving vaak verhard zijn en dit vaak de voorkeur heeft. Dit is bij het Rondje Weerwater ook het 

geval: hier wordt straks verder op ingegaan. 

Ook zijn er respondenten die aangeven het liefst in een combinatie van een natuurlijke en een 

stedelijke omgeving hardlopen. Zij zien graag een zo divers mogelijke route.  

In de literatuur wordt gesteld dat variatie in functie en diversiteit in omgeving belangrijke factoren zijn 

die de fysieke omgeving aantrekkelijk maken voor hardlopers (Lee & Moudon, 2008; Ettema, 2015; 

Reiling & Dolders, 2015). Hier zijn veel respondenten het mee eens: juist de variatie in het Rondje 

Weerwater wordt als tweede meest positieve punt aangemerkt door respondenten. De route gaat 

langs verschillende delen, zoals in § 4.1 is uitgelegd en respondent 9 hieronder beschrijft. 

“Nee, dit is gewoon stedelijk. Dit is zo gemaakt als maar kan. Echte natuur is aangegroeid, niet zo 

aangelegd als dit is in elk geval.” 

Respondent 16, man, 50 jaar 

Respondent 8 (man, 25 jaar): “Ik heb wel graag een rustige omgeving, ik hoef 
niet allemaal mensen tegen te komen, dat vind ik allemaal maar irritant, dus wel zo rustig 

mogelijk (…) Ik zou ook niet zo heel snel door woonwijken gaan hardlopen. Want dan kom je 
mensen tegen.” 

 
Interviewer: “Oké, dus de reden dat jij met name dan toch natuurgebieden opzoekt is meer 

vanwege de rust en niet vanwege de bomen, de vogeltjes, de bloemetjes en 
plantjes dan bijvoorbeeld.” 

 
Respondent 8 (man, 25 jaar): “Het is vanwege de rust, dat er niet zoveel mensen zijn, en niet 

vanwege de natuur of de omgeving. Want daar ben ik toch niet mee bezig.” 
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Respondenten vinden dit prettig omdat zij daardoor niet snel verveeld raken. Daarnaast zou op die 

manier de totale afstand van de route korter lijken. 

 
 

Toch wordt ook meermaals de keerzijde benoemd van het feit dat de route door verschillende 

gebieden gaat. Het nadeel van het Rondje Weerwater dat het meest genoemd wordt door 

respondenten, is namelijk dat een deel van de route door het centrum gaat. De route wordt hier 

afgebroken en gaat aan de andere kant van het centrum weer verder. De hardlopers vinden dat het 

onduidelijk is aangegeven dat het pad aan de andere kant van de boulevard weer doorloopt, zoals 

respondent 11 aangeeft: 

 

Hardlopers hebben dus behoefte aan duidelijkheid, en een informatiebord zou kunnen helpen. Dit 

komt overeen met de literatuur, waarin gesteld wordt dat als hardlopers goed geïnformeerd zijn over 

waar verschillende routes zich bevinden en wat de afstanden zijn, deze routes eerder afgelegd 

worden (Reiling & Dolders, 2015; Ettema, 2015; Groen, 2019). Een ander nadeel van het centrumdeel 

dat vaak wordt genoemd is dat zich daar veel obstakels bevinden, zowel in de vorm van objecten als 

personen, die het hardlopen belemmeren, zoals respondent 19 hieronder aangeeft. Dit wordt als 

vervelend ervaren.  

 

Dat de aanwezigheid van veel obstakels en prikkels het hardloopgedrag negatief beïnvloedt, komt 

overeen met de literatuur (Allen-Collinson, 2008; Groen, 2019). 

Naast de omgeving waarin men hardloopt, beïnvloedt ook de ondergrond waarop men hardloopt het 

hardloopgedrag en de hardloopbeleving. Voor de meeste respondenten is het soort ondergrond 

leidend of ze wel of niet een bepaalde route willen belopen. Een ruime meerderheid spreekt de 

voorkeur uit voor een verharde ondergrond, en dan het liefst asfalt. De voorkeur voor een verharde 

ondergrond komt niet overeen met de literatuur, waarbij juist gesteld wordt dat hardere oppervlakken 

minder prettig zijn voor een hardloper omdat deze meer schokken geven aan de gewrichten dan zachte 

oppervlakken (Groen, 2019). Door de meeste respondenten wordt echter juist genoemd dat lopen op 

een verharde ondergrond blessures voorkomt. Asfalt wordt ten eerste door respondenten prettig 

gevonden omdat afvalt vlak is waardoor je er niet snel over struikelt, je er ten tweede niet in weg zakt 

“De diversiteit vind ik leuk. Eerst langs een woonwijk, met veel groen, tussen de huizen in, dan 

door de stad, het centrum, en nu gaan we weer de natuur in. Die mix vind ik wel heel leuk. Heel 

veelzijdig. Op die manier wordt het nooit saai.” 

Respondent 9, man, 32 jaar 

“En door de stad heen was het mooi geweest als de route had doorgelopen en niet onderbroken 

was (…). Dat het gewoon één geheel wordt.  Kijk, het is nu als je bij het centrum komt, denk je, hé, 

ik ben in het centrum. Het pad is afgelopen. Ik zou zelf, als ik niet bekend was hier, niet weten dat 

het pad vrij snel weer verder zou gaan.” 

Respondent 11, vrouw, 29 jaar 

“In het centrum moet je opeens tussen gebouwen door gaan, kriebelen van links naar rechts, en 

dan de hele boulevard over. En het is daar best wel druk, dus je moet echt wel opletten dan. Dat 

vind ik wel vervelend.” 

Respondent 19, vrouw, 24 jaar 
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wat zou afremmen, ten derde glijd je op asfalt minder makkelijk uit, en ten vierde zou het lopen op 

asfalt meer stabiliteit geven, zoals respondenten 18 en 13 aangeven.  

 

 

Enkele respondenten hebben wel de voorkeur voor een onverharde ondergrond. Redenen om te 

kiezen voor een onverhard pad is ten eerste omdat zij het gevoel hebben dat dit beter is voor hun 

gewrichten, zoals respondent 7 hieronder aangeeft. Deze aanname komt dus wel overeen met de 

literatuur (Groen, 2019). Ten tweede geven deze respondenten aan dat een onverharde ondergrond 

‘natuurlijker’ aanvoelt, wat zij prettig vinden.  

 

Voor enkele respondenten verschilt de voorkeursondergrond overigens per het type training dat zij 

die keer doen (“een intervaltraining, dat doe je bijvoorbeeld op een verhard pad” – Respondent 3, 

vrouw, 58 jaar). Een verschil in voorkeursondergrond per trainingsdoelstelling komt overeen met de 

literatuur (Hockey & Allen-Collinson, 2006). 

Het pad van het Rondje Weerwater is een buitensporttrack, ofwel een verhard pad dat speciaal 

ontwikkeld is voor buitensport, zoals in § 4.1 is uitgelegd. Eén van de onderdelen die dit pad bijzonder 

maakt is dat het een gescheiden verkeerssysteem bevat. De meeste hardlopers vinden dit gescheiden 

verkeerssysteem prettig, aangezien zij zo minder last hebben van andere weggebruikers en daardoor 

minder gestoord worden in het hardlopen, zoals respondent 12 aangeeft.  

 

Het merendeel van hen vindt echter dat het ontwerp in het Rondje Weerwater niet goed is uitgevoerd. 

De scheidingslijn op het pad suggereert een scheiding tussen snel en langzaam verkeer, maar op de 

route staat nergens beschreven wat nou precies de bedoeling is waar wie zou moeten lopen. Dit is ook 

met opzet gedaan, omdat “mensen de vrijheid moeten hebben zelf te kunnen kiezen waar zij prettig 

lopen” aldus de projectleider van het Rondje Weerwater. Dit wordt echter wel als vervelend ervaren, 

want daardoor doet iedereen wat anders. Door de voetstapafdrukjes en de bredere baan ernaast 

denken de meesten dat de dunne baan voor wandelend verkeer is, en de bredere baan voor sneller 

“Het liefst verhard, asfalt vind ik dan het meest prettig. Een verharde ondergrond geeft mij wat 

meer stabiliteit.” 

Respondent 13, man, 34 jaar 

“Nou, makkelijk toch? Je zakt er (in asfalt, red.) niet in weg, kost dus minder moeite, glijdt niet 

makkelijk uit, je komt ook niet helemaal onder de modder thuis”   

Respondent 18, man, 28 jaar 

“Bij asfalt merk je dat je de klappen ook veel harder opvangt. Dus het idee van in een berm lopen 

is voor mij dan toch veel prettiger, en ik merk het bij de langere afstanden ook wel aan mijn 

lichaam. Ja, met name dan je knieën begin je dan als eerste te voelen. Die kunnen er wat beter 

tegen als je over zachtere ondergronden loopt.”  

Respondent 7, man, 27 jaar 

“Ik vind dat een heel goed initiatief. Je rent toch wat prettiger. Ik denk dat het voor iedereen 

prettiger is en ik denk ook dat het veiliger is. Ik vind het lekkerder lopen als je je niet bezorgd hoeft 

te maken dat je geen scooter in je nek hebt, dat soort dingen.” 

Respondent 12, man, 38 jaar 

 

 

 



39 
 

verkeer zoals fietsers, maar ook hardlopers en bijvoorbeeld skeeleraars. Mensen interpreteren dit 

echter allemaal anders. Van de geïnterviewde respondenten gebruikte iets meer dan de helft het 

brede wegdek om op te hardlopen. Dit deel wordt echter ook door wandelaars of zelfs mensen die 

hun honden uitlaten gebruikt, zoals respondent 10 hieronder aangeeft en tevens het algehele 

probleem aankaart. 

 

Ook wekt het verwarring dat het ‘smalle’ gedeelte maar aan één kant van de baan aanwezig is en de 

voetstapjes maar één kant op ‘lopen’. Daardoor wordt de illusie gewekt dat er sprake is van 

eenrichtingsverkeer, zoals respondent 8 aangeeft. 

 

Wederom blijkt dat hardlopers behoefte hebben aan duidelijkheid. Dit zou opgelost kunnen worden 

door een informatiebord te plaatsen, een suggestie die ook door de literatuur wordt gegeven (Reiling 

& Dolders, 2015; Ettema, 2015; Groen, 2019). 

Een ander element dat het pad van het Rondje Weerwater speciaal maakt zijn de afstandsmarkeringen. 

Bijna de helft van de hardlopers geeft aan hier gebruik van te maken. De afstandsmarkeringen worden 

voornamelijk gebruikt om in één oogopslag te zien hoe ver men is op de route en hoeveel er dus al 

gelopen is, zoals respondent 2 aangeeft. 

 

De afstandsmarkeringen worden ook voor andere doeleinden gebruikt. Door de beginnende hardloper 

worden de afstandsmarkeringen gebruikt als doel om steeds iets verder te rennen. Verder worden de 

afstandsmarkeringen ook gebruikt om er intervaltrainingen mee te kunnen doen. En tenslotte worden 

de afstandsmarkeringen gebruikt om zonder gebruik te maken van GPS-apparatuur gemakkelijk uit te 

kunnen rekenen wat de gemiddelde snelheid is of om andere analyses te maken, zoals respondent 7 

dat doet.  

“De intentie is verstandig, hardlopers en fietsers worden nooit vrienden. Enige nadeel is dat je wel 

hele mooie gescheiden paden kan maken, maar dan moet wel iedereen zich er aan houden. Net 

liep er ook weer een hond die een finishlijn creëerde. (…) Maar het is wel een goed idee om fietsers 

en voetgangers apart te houden. Maar daar hebben ze een tijdje terug ook als de stoep voor 

uitgevonden.” 

Respondent 10, vrouw, 34 jaar 

“Wat ik dan ook vervelend vind, maar ik ben misschien echt heel lastig, die voetjes, die gaan één 

kant op, maar ik wil ook wel eens de route de andere kant op lopen, maar dat is dus niet de 

bedoeling. Mag dat dan niet of...? Oprecht! Mag je deze route dan alleen linksom lopen?” 

Respondent 8, man, 25 jaar 

“Ik vind het ook wel fijn dat je strepen hebt van hoeveel meter. Dan weet je toch wel voor idee, 

zonder elke keer op je telefoon te moeten kijken, van goh, hoe veel heb ik eigenlijk al gelopen.” 

Respondent 2, vrouw, 23 jaar 
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De meerderheid van de hardlopers geeft echter aan de afstandsmarkeringen overbodig te vinden en 

maakt hier dus ook geen gebruik van. Een aantal van hen was het niet eens eerder opgevallen. 

Genoemde redenen om geen gebruik te maken van de afstandsmarkeringen zijn ten eerste omdat de 

afstand en tijd vaak toch al wordt bijgehouden via een app, zoals respondent 13 hieronder aangeeft; 

ten tweede omdat mensen al bekend zijn met de route en dus de afstand; en ten derde omdat 

hardlopers simpelweg niet bezig zijn met hun prestaties, maar zich gewoon focussen op een rondje 

rennen. 

 

Afstandsmarkeringen op de route kunnen er echter ook voor zorgen dat hardlopers er liever weg 

blijven. Enkele hardlopers storen zich aan de afstandsmarkeringen. Zij vonden dat het pad er daardoor 

nog ‘onnatuurlijker’ en ‘gemaakter’ uit zag, en daarnaast de route minder spannend maken, zoals 

respondent 10 aangeeft. 

 

Zoals in § 4.1 te zien is, is ook langs het pad divers straatmeubilair geplaatst dat het pad nog 

aantrekkelijker moet maken voor buitensport. Het gaat om watertappunten, speciale bankjes, en 

slimme straatverlichting. 

In de literatuur worden watertappunten als belangrijke kansen genoemd om de openbare ruimte 

aantrekkelijk te maken voor hardlopers (Faas, 2018; Kluck et al., 2020). Langs het Rondje Weerwater 

zijn ook watertappunten te vinden, welke geplaatst zijn om de route aangenamer te maken voor 

gebruikers en beter te voldoen aan hun behoeftes, aldus de projectleider van het rondje. Deze blijken 

echter voor veruit de meeste hardlopers niet van toegevoegde waarde te zijn, want slechts  enkele 

hardlopers geven aan hier soms gebruik van te (zullen) maken. De meeste hardlopers drinken sowieso 

nooit tijdens het hardlopen,  deels omdat dit werkt als een onderbreking en deels omdat zij het 

simpelweg niet nodig hebben, zoals respondent 8 aangeeft. Anderen nemen standaard zelf al een flesje 

mee en vinden een tappunt dus overbodig.  

“Je kunt daarmee echt inschatten hoe je zeg maar loopt in verhouding tot de afstand ook. Loop ik 

continu even hard, maar ook, wanneer beginnen zich ongeveer bepaalde fenomenen op te spelen? 

Wanneer krijg ik het bijvoorbeeld heel erg warm: is dat na 4 km of heeft dat daar niks mee te 

maken? Dat soort dingen, dus ik vind eigenlijk wel leuk, ook omdat ik best wel bijhoud wat ik doe, 

dat je dat dan een beetje kunt aangeven.” 

Respondent 7, man, 27 jaar 

“Nee, dat doet mij eigenlijk ook helemaal niets. Kijk ik niet naar. Nee, ik heb gewoon mijn 

telefoon, en mijn horloge, en daar staat op hoe lang en hoe ver ik gerend heb.” 

Respondent 13, man, 34 jaar 

 

“Die cijfers insinueren alsof je op een landingsbaan loopt. Het is mij veel te eentonig wat het lopen 

mentaal saai maakt en daardoor veel langer voelt dan het is. (…) Op het moment dat een route 

spannend is, met smalle paadjes en bochtjes loop ik veel makkelijker 5 km dan als ik de hele route 

continu van start tot finish kan zien. (…) Maar als je inderdaad getriggerd zou willen worden zijn al 

die atletiek krabbels vast interessant. Voor gewoontedieren is het vast ook prima. Dan hoeven ze 

nooit de afstand bij te houden en volstaat een ouderwetse stopwatch.” 

Respondent 10, vrouw, 34 jaar 
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Interessant is dat enkele hardlopers aangeven de watertappunten wel voor een ander doel te 

gebruiken: namelijk om even op te frissen, zoals respondent 5 in de onderstaande quote aangeeft. 

Watertappunten worden dus voor verschillende doeleinden gebruikt en dit illustreert ook meteen 

waarom het plaatsen van watertappunten een mooi middel is om de stad ‘hittebestendig’ te maken. 

 

Enkele hardlopers geven aan wél graag gebruik maken van de watertappunten. Zij zien het dan ook 

niet als een probleem daarvoor even het hardlopen te moeten onderbreken, zoals respondent 10 

aangeeft. Voor hen zijn de watertappunten dus wel zeker een toevoeging. Dat de meerderheid van de 

hardlopers er geen gebruik van zegt te maken, betekent dus niet dat watertappunten geen zinnige 

toevoeging zijn. 

 

Ander kenmerkend straatmeubilair in het Rondje Weerwater zijn de speciaal ontworpen 

‘weerwaterbankjes’ (zie § 4.1). Voor hardlopers voegen deze echter niet veel toe: slechts een enkeling 

geeft aan wel eens gebruik te maken van de bankjes, maar ook dit is dan eigenlijk enkel om even de 

veters te strikken. Dat hardlopers hier geen gebruik van maken, heeft niets te maken met de bankjes 

zelf, maar zij stoppen überhaupt niet met bewegen tijdens het hardlopen, zoals respondent 5 

hieronder aangeeft. Pauzeren betekent in hun geval even gaan wandelen in plaats van hardlopen, niet 

volledig stilstaan. Dat hardlopers geen gebruik maken van zitelementen, komt niet overeen met de 

literatuur (Groen, 2019). 

“Nee, ik drink niet tijdens het hardlopen. Dus ik vind het ook niet per se nodig dat het er is. In 

principe bij mijn weten moet jij prima een uur hard kunnen lopen zonder te drinken. Tijdens het 

hardlopen moet dat volgens mij prima kunnen. (…) Dus nee, dan kunnen ze watertappunten 

neerzetten dat ze willen, maar ik zou er geen gebruik van maken, om zo te zeggen.” 

Respondent 8, man, 25 jaar 

“Je hebt daar waar we opstapten kraantjes staan. *lachend* Daar heb ik wel eens mijn kop onder 

gehouden, dat is gewoon lekker. Al had ik natuurlijk ook gewoon het water in gekund.” 

Respondent 5, man, 21 jaar 

Respondent 10, vrouw, 34 jaar: “Oh nee, zeker prettig, die (de watertappunten, red.) staan er in 

het hele land veel te weinig hebben we vorig jaar kunnen merken toen alle horeca gesloten was. 

En met wandelen neem je nog wel een rugzak met petflessen mee, bij hardlopen niet. Tenminste ik 

niet.” 

Interviewer: “Tijdens het hardlopen maak je er dus ook wel gebruik van, en je vindt het niet erg 

daarvoor dus te moeten pauzeren?” 

Respondent 10, vrouw, 34 jaar: “Kiezen tussen pauzeren en even rustig op adem komen, hoofd 

afkoelen, droge luchtpijp dweilen of toch liever doodgaan? Hmm, lastige keuze.” 
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Wel wordt door respondenten het sociale aspect die de bankjes teweegbrengen benoemd, namelijk 

dat er zich groepen jongeren verzamelen rondom de bankjes. Dit kan in verband worden gebracht met 

de literatuur, waarin gesteld wordt dat zitelementen een middel zijn om het gebruik van de openbare 

ruimte te stimuleren (Veenstra, 2018). Door de één wordt dit als positief ervaren omdat het zorgt voor 

wat levendigheid op de route wat als prettig ervaren kan worden, de ander ziet dit meer als overlast. 

Hier wordt verder op ingegaan in § 4.4: Factoren uit de sociale omgeving.  

 

Uit de literatuur is verder gebleken dat goede verlichting op de route fysieke activiteit op de route 

stimuleert, aangezien het letsel voorkomt en tegelijkertijd de sociale veiligheid verbetert (Addy et al., 

2004; Lee & Moudon, 2008; Groen, 2019). Geen van de respondenten gaf aan dat er sprake was van 

slechte verlichting op het Rondje Weerwater. 

 

4.4 Factoren uit de sociale omgeving 
De sociale omgeving kan de hardloopervaring en het hardloopgedrag beïnvloeden. Uit de literatuur is 

gebleken dat dit zowel de sociale omgeving kan zijn die fysiek aanwezig is, als waarin dit niet het geval 

is. De fysiek aanwezige sociale omgeving bestaat uit mensen die net zoals de hardloper op dat moment 

gebruik maken van het pad. Dit kunnen sporters zijn waarmee de hardloper in groepsverband sport, 

andere sporters die individueel sporten, maar ook mensen op het pad die iets heel anders doen dan 

hardlopen, bijvoorbeeld wandelaars of fietsers of mensen die op een bankje zitten. 

Uit de literatuur is gebleken dat het hardlopen samen met een partner zowel voordelen als nadelen 

heeft. Zo worden hardlopers gemotiveerder als ze in groepsverband sporten (Irwin et al., 2012), 

maar raken ze wel sneller geblesseerd (De Loës, 1995). De meeste ondervraagde hardlopers sporten 

in hun eentje en dit heeft ook hun voorkeur. De meest genoemde reden hiervoor is omdat je je 

anders aan elkaar moet aanpassen: zowel aan elkaars tempo, als aan iemands tijdsschema wanneer 

er gelopen wordt. Respondent 12 vat dit mooi samen: 

 

Het voordeel dat in de literatuur genoemd wordt dat de motivatie om te hardlopen vergroot wordt 

wanneer je je aan elkaars tijdsschema moet aanpassen (Irwin et al., 2012), wordt dus ook juist nadelig 

“Nee, daar (de bankjes, red.) maak ik geen gebruik van, want als je eenmaal gaat zitten, dan is het 

einde verhaal met je lopen, dat vind ik echt drama. Ik moet wel blijven staan. Er moet wel een 

beetje in beweging blijven. Want als je echt gaat zitten, dan, ja, dan moet je gewoon elke keer 

weer opnieuw gaan zitten dan verzuren je benen de hele tijd. Ik weet niet, dat heb ik altijd, heel 

vervelend.” 

Respondent 5, man, 21 jaar 

“Niet tijdens het hardlopen (zou ze er gebruik van maken, red.), maar als ik 20 jaar jonger was 

geweest had ik wel geweten waar we zouden gaan hangen de hele nacht.”  

Respondent 10, vrouw, 34 jaar 

“Wat je dan toch ziet dus dat je heel erg bezig bent met het tempo aan elkaar aanpassen. Het is 

heel lastig om buddy's te vinden die zeg maar in hetzelfde ritme en hetzelfde conditie zitten als 

jij. (…) En het is ook lastiger plannen en dan is het gewoon fijn als je zelf even ergens een uurtje 

over hebt dat je dan even op dat moment kan gaan.”  

Respondent 12, man, 38 jaar 
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gevonden. Andere genoemde redenen waarom het niet prettig zou zijn om samen te lopen is omdat 

het ten eerste vermoeiend is om tijdens het lopen met elkaar te praten, en ten tweede omdat 

respondenten het vaak juist prettig vinden om tijd voor zichzelf te hebben tijdens het hardlopen, zoals 

respondent 8 hieronder aangeeft. Door samen te hardlopen valt dit in het niet. 

 

Niet iedereen loopt graag alleen hard. De belangrijkste reden om wel samen te hardlopen is volgens 

de overige respondenten dat je elkaar op die manier uitdaagt en motiveert te blijven gaan, zoals 

respondent 2 uitlegt. Dit komt wel overeen met de literatuur (Irwin et al., 2012).  

 

Verder wordt gekozen voor sporten in teamverband omdat het gezelliger is, wat het hardlopen leuker 

maakt. Daarnaast kan het ook praktisch zijn om samen te sporten wanneer het hard waait, zoals 

respondent 4 aangeeft. 

 

 

Figuur 17 Hardlopers die trainen in groepsverband 

Ook het contact met andere padgebruikers heeft invloed op de hardloopervaring. Dit kunnen andere 

hardlopers zijn, maar ook wandelaars, fietsers of gemotoriseerd verkeer. Hardlopers zijn behoorlijk 

verdeeld in of zij graag andere mensen tegenkomen onderweg. Bijna de helft van de respondenten 

komt het liefst zo weinig mogelijk andere mensen tegen tijdens het hardlopen. Als reden hiervoor 

noemen zij allemaal dat zij zich tijdens het hardlopen graag op zichzelf willen focussen en dat dit niet 

lukt als er ook veel andere mensen aanwezig zijn en dat andere mensen simpelweg obstakels vormen, 

zoals respondent 16 samenvat en wat Allen-Collinson (2008) en Groen (2019) ook al beschreven. Ook 

geven een paar hardlopers aan dat zij zich al vrij snel bekeken voelen en dit niet prettig vinden. 

“Nou ja, als je er dan toch nog iets leuk is aan hardlopen is dat dat je even lekker in jezelf gekeerd 

kan sporten en niet over heel veel dingen na hoeft te denken. Alleen maar naar je ademhaling te 

luisteren en stappen hoeft te zetten. En ehm... Ja, als er dan iemand naast je loopt, dan zie ik 

de meerwaarde er niet zo meer zo van in. Nee.” 

Respondent 8, man, 25 jaar 

“In je eentje, dan moet je toch wel motivatie ook wel zoeken, en met iemand anders,  dan staat die 

afspraak dus, en dan moet je wel gaan.” – Respondent 2, vrouw, 23 jaar 

“Samen is wel leuker. Is gezelliger en het is prettiger als het waait, dan kan je natuurlijk een beetje 

afwisselen op de kop.” – Respondent 4, man, 49 jaar 
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De hardlopers die liever niemand tegenkomen, hebben ook al eerder aangegeven liever in een rustige 

en/of natuurlijke omgeving te lopen dan een stedelijke omgeving (zie § 4.3). Interessant is dat de 

gewenste en ervaren drukte een sterke invloed heeft op hoe positief de route in het algemeen ervaren 

wordt. Alle geïnterviewde hardlopers die níet positief waren over het Rondje Weerwater hebben 

namelijk ook aangegeven dat zij het daar te druk vonden. 

De helft van de hardlopers geeft echter aan andere mensen op het pad wel te waarderen, tot op een 

zekere hoogte. Andere padgebruikers zorgen volgens hen voor meer levendigheid wat door hen als 

positief ervaren wordt. Echter moet het niet dusdanig druk worden dat dit ten koste gaat van het 

hardlopen. Met name andere hardlopers worden door de respondenten die andere padgebruikers wel 

waarderen als prettig ervaren. Het geeft een gevoel van saamhorigheid, zoals respondent 4 benoemt. 

 

Voor een aantal hardlopers werkt de aanwezigheid van andere, voor hen onbekende, hardlopers als 

stimulerend om hun eigen hardloopprestaties tot een hoger niveau te brengen, zoals hieronder te 

lezen is bij respondent 9. Dit komt overeen met de literatuur, waarin ook gesteld wordt dat ‘ziet trainen 

doet trainen’ (Murillo et al., 2020; Plante et al., 2010; Hitchings & Latham, 2017). Het zijn echter alleen 

mannelijke respondenten die dit zeggen, wat zou kunnen betekenen dat mannen over het algemeen 

iets competitiever zijn. Ook dit komt overeen met de literatuur (Waśkiewicz et al., 2019; Zach et al., 

2017). 

 

In de literatuur is al benoemd dat hardlopers onderling vaak wel kort contact hebben tijdens het 

hardlopen in de vorm van een knikje of een groet, maar dat dit contact zich niet verder ontwikkelt (Van 

Andel, 2009). Of hardlopers tijdens het hardlopen liever wel of niet andere mensen tegen komen, uit 

zich ook in het groetgedrag. Hardlopers die het liefst zo weinig mogelijk andere mensen tegenkomen, 

vinden het ook niet prettig om door anderen gegroet te worden en op hun beurt zelf te groeten. Dit 

betekent echter niet dat hardlopers die wel graag mensen tegen komen wél altijd behoefte voelen om 

te groeten. Een ruime meerderheid van de hardlopers voelt niet de behoefte om te groeten of om zelf 

door anderen gegroet te worden. Wel geven zij aan dat als zij zien dat ze begroet worden door een 

ander, zij wel de moeite zouden nemen om terug te groeten, zoals respondent 2 ook aangeeft. 

 

“Ik heb het pad het liefst gewoon voor mezelf, ik hoef geen andere mensen tegen te komen. Wat 

ze dan ook aan het doen zijn. Ze leiden me af of ze lopen in de weg. (…) Ik loop om tijd te nemen 

voor mezelf, niet om met anderen bezig te zijn.” 

Respondent 16, man, 50 jaar 

“Het heeft een gemeenschappelijk iets, dat je gezamenlijk allebei lekker sportief bezig bent. En als 

je een rondje door de wijk doet kom je eigenlijk geen andere hardlopers tegen. En dat is niet erg, 

maar het leuke van dit rondje is wel dat je andere sporters tegen komt” 

Respondent 4, man, 49 jaar 

“Als iemand naast je of voor je loopt, of je inhaalt, dan moet je je niet laten kennen natuurlijk. Dan 

ga ik wel een stukje langer door.” – Respondent 9, man, 32 jaar 

“Nee. Nou ja, het is prima als ze me begroeten, dan zou ik wel ‘hoi’ terug zeggen, hoor, daar niet 

van, maar het hoeft verder niet, nee.” – Respondent 2, vrouw, 23 jaar 
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Dit komt wederom omdat zij vaak vooral op zichzelf en op hun eigen presteren gefocust zijn,  en niet 

veel bezig zijn met de buitenwereld. Daar komt bovenop dat hardlopers vaak met muziek in de oren 

hardlopen, wat hen nog meer van de buitenwereld afsluit, zoals de volgende quote van respondent 19 

illustreert.  

 

Een kleine minderheid van de hardlopers geeft aan het wel prettig te vinden om gegroet te worden. 

Dit beïnvloedt positief hun hardloopbeleving. Beweegredenen om te groeten zijn ten eerste omdat 

ze het een fijne manier van omgang vinden met elkaar, en ten tweede om elkaar op die manier te 

motiveren. Wel wordt het groeten minder naarmate het drukker wordt op het pad, zoals respondent 

4 beschrijft.  

 

Op het pad komen uiteraard verschillende ‘soorten’ padgebruikers voor: hardlopers, wandelaars, 

fietsers, en gemotoriseerd vervoer. Grappig is verder dat enkele respondenten benoemen dat zij 

wanneer zij hardlopen enkel andere hardlopers groeten en geen ander verkeer, zoals respondent 10 

aangeeft.  

 

De ene soort padgebruiker heeft meer invloed op de hardloopbeleving van hardlopers dan de ander. 

Wandelaars worden niet als vervelend ervaren: geen van de hardlopers heeft er problemen mee om 

het pad met wandelaars te delen. Wel wordt genoemd dat wandelaars soms een obstakel vormen, 

maar dit wordt niet als erg vervelend ervaren, zoals respondent 4 ook noemt. Dit zou veranderen als 

er sprake zou zijn van “die grote families met gezinnen en kinderwagens die dan met zijn zessen het 

hele pad de weg blokkeren” (Respondent 12, man, 38 jaar), maar hier is volgens de respondenten geen 

sprake van bij het Rondje Weerwater.  

 

“Ik luister ook altijd muziek tijdens het hardlopen, dus ik zou andere mensen ook niet horen 

aanlopen of horen groeten. En omdat ik eigenlijk altijd in mijn eigen wereldje zit weet ik ook niet 

of ik het überhaupt door zou hebben als ze me begroeten.” 

Respondent 19, vrouw, 24 jaar 

“Ja, dat (groeten, red.) probeer ik wel te doen, ja, ook als je aan het wandelen bent of zo, en je 

komt mensen tegen, waarom zou je iemand niet groeten? Dat is ook een manier van omgaan met 

elkaar dat ik wel prettig vind. (…) Zeker op zaterdag- of zondagochtend als je dan gaat sporten, 

dan zijn er niet zoveel mensen en dat schept dan ook een soort van band, dat je allebei op tijd 

vroeg bent opgestaan en al op pad bent. En in de loop van de dag merk je dat dat groeten minder 

wordt. En als het heel druk wordt, ja dan doe je dat niet meer want dan blijf je bezig.” 

Respondent 4, man, 49 jaar 

“Ik groet meestal alleen het 'soort' dat ik op dat moment zelf ben.”  

Respondent 10, vrouw, 34 jaar 

“Ja, om voetgangers moet je heen, maar ja, die mensen die lopen ook met kinderwagen, 

wandelwagen, die zijn ook lekker aan het recreëren. Heb ik geen problemen mee. Het pad is van 

iedereen.” 

Respondent 4, man, 49 jaar 
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Wél benoemen meerdere respondenten het vervelend te vinden als er honden aanwezig zijn op het 

pad. De meesten van hen hebben ook wel eens ervaren dat zij tijdens het hardlopen gebeten zijn door 

een hond of dat er een hond tegen hen opgesprongen is. Met name de onvoorspelbaarheid van 

honden vinden zij niet fijn, zoals respondent 3 beschrijft. Dat hardlopers de aanwezigheid van honden 

niet prettig vinden, komt overeen met de literatuur (Hockey & Allen-Collinson, 2006; Groen, 2019) 

 

 
Figuur 18 Voetganger met hond op het Rondje Weerwater 

De reden dat honden wel op het pad mogen komen, heeft volgens de projectleider wederom te maken 

met het feit dat Almeerders zo veel mogelijk de vrijheid moeten krijgen om zelf te bepalen wat zij 

willen en hoe zij dat willen doen. Restricties passen hier niet bij, zoals hieronder te lezen is. 

 

Hoewel hardlopers wandelaars geen probleem vinden; worden fietsers door meerdere hardlopers 

vaak wel vervelend gevonden tijdens het hardlopen. Dit geldt echter voornamelijk voor wielrenners, 

en veruit de meeste respondenten geven aan nooit last te hebben van wielrenners op de route van 

het Rondje Weerwater. De meeste respondenten noemen dat fietsers en voetgangers goed samen 

met elkaar kunnen op het pad, terwijl dat op veel andere paden niet goed werkt., zoals respondent 3 

aangeeft. 

“Je weet nooit hoe een hond reageert. Het zit toch in hun natuur om toch te verdedigen of aan te 

vallen als je hardloopt. Dat is toch altijd, dat vind ik wel aftasten. (…) Ik ga ook stilstaan als ik niet 

echt het vertrouwen heb dat de hond goed luistert. Dat de baas ook echt de baas is. En niet de 

hond de baas. Dan ben ik heel afwachtend.” 

Respondent 3, vrouw, 58 jaar 

“We willen voorkomen nu dat we daar met allemaal gebods- en verbodsborden gaan werken en 

allemaal BOA’s en mensen met platte petten die zeggen: ‘Ho, stop, u mag dit niet’.  Dat is de 

repressieve benadering. De bal willen we letterlijk en figuurlijk bij de mensen zelf te leggen.” 

Projectleider Rondje Weerwater 
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Toch vindt niet iedereen het logisch dat fietsers welkom zijn op de recreatieve track, terwijl daarnaast 

ook een fietspad gerealiseerd is. Zij zien liever dat fietsers en voetgangers gescheiden van elkaar 

blijven, zoals respondent 10 vertelt. 

 

Gemotoriseerd verkeer wordt door hardlopers minder prettig gevonden op de hardlooproute. Hoewel 

gemotoriseerd verkeer niet toegestaan is op het pad, rijden er ten tijde van de interviews wel vaak 

scooters over het pad. Een paar hardlopers geven aan dat zij dit vervelend vinden, maar over het 

algemeen vinden veruit de meeste respondenten dat het op het Rondje Weerwater goed geregeld is 

en gemotoriseerd verkeer voor weinig overlast zorgt, zoals respondent 5 aangeeft:  

 

Uit de literatuur is gebleken dat de aanwezigheid van bepaalde groepen mensen ook juist voor een 

negatieve hardloopervaring kan zorgen die weer leidt tot een verminderde hardloopfrequentie, omdat 

hardlopers zich hier geïntimideerd door kunnen voelen (Ettema, 2015; Groen, 2019; Addy et al. 2004; 

Clark, 2015). Langs het Rondje Weerwater zijn bepaalde plekken waar hangjongeren zich verzamelen, 

zoals respondent 4 aangeeft. Slechts enkele respondenten merken deze op, en geen van de 

respondenten geeft aan hierdoor sociale onveiligheid te ervaren. 

 

Wel noemen een paar respondenten dat ze liever niet ’s avonds in hun eentje langs het meer afgelegen 

deel, waar de Floriade wordt gebouwd, zouden hardlopen. Daar zouden ze zich dan toch niet veilig 

voelen.  Dit komt niet omdat ze weten dat er mensen komen die ze niet vertrouwen, maar juist omdat 

er geen mensen komen en er dus geen sociale controle is, zoals respondent 17 uitlegt. De aanwezigheid 

van andere mensen geeft dus een veiliger gevoel. 

“Als je kijkt naar het Rondje Weerwater, is het duidelijk dat het pad voor beiden (voetgangers en 

fietsers, red.) bedoeld is. Dan houd je daar ook gewoon rekening mee, dat als de situatie gewoon 

duidelijk is dat je elkaar de ruimte geeft. Maar je hebt ook van die stukken waar je op een fietspad 

moet lopen, en ja, daar wringt het vaak een beetje omdat je dan toch voor de fietsers in de weg 

zit, omdat het toch ook een fietspad is. Dan loop je toch min of meer in de weg, he, dus dat, dat 

maakt het wat lastiger.” 

Respondent 3, vrouw, 58 jaar 

“Hardlopers en fietsers worden nooit vrienden. Fietsers zijn k*t als je loopt. En op de fiets word je 

gestoord van de grote aantallen hardlopers. Ik zou eigenlijk fietsers gewoon weren van het pad. 

Gewoon die naar het fietspad ernaast sturen.” 

Respondent 10, vrouw, 34 jaar 

“Het komt wel eens voor. Maar bijna nooit. Soms komt er eentje ook echt ziek hard langs je. En 

dan schrik je wel, dat is wel vervelend. Maar, dat zijn er maar een paar. Dus verder geen last van.” 

Respondent 5, man, 21 jaar 

“Je hebt wel groepjes hangjongeren en die zijn dan aan het blowen, nou ja, daar kan je aanstoot 

aan nemen en dat vervelend vinden, maar ja, ze staan daar en doen geen vlieg kwaad, dus dat 

boeit mij niet zo. Ze dreigen niet, ze schelden niet, ze schreeuwen niet, daar heb ik geen last van 

verder.” 

Respondent 4, man, 49 jaar. 
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Hierboven zijn de fysieke elementen uit de sociale omgeving benoemd, maar de sociale omgeving kan 
ook invloed hebben op hardloopgedrag op momenten dat deze helemaal niet fysiek aanwezig is. Dit 
kunnen bijvoorbeeld vrienden zijn die hun resultaten delen op sociale media, maar ook virtuele 
coaches of berichten over (onbekenden die) hardlopen die in de media worden gedeeld. 
 
Hoewel uit de literatuur is gebleken dat hardloopprestaties die gedeeld worden op sociale media, 

invloed hebben op het hardloopgedrag van anderen (Aral & Nicolaides (2017), denkt géén van de 

hardlopers dat het zien van resultaten van vrienden op sociale media invloed heeft op hun eigen 

prestaties. Ook geeft geen van hen aan hierin geïnteresseerd te zijn, en geen van de geïnterviewde 

respondenten deelt zijn of haar resultaten zelf openbaar op sociale media. Respondenten die het 

weleens voorbij zien komen, vinden het eerder arrogant overkomen dat de resultaten gedeeld 

worden, zoals respondent 8 aangeeft. Echter, het zou goed kunnen dat het zien van resultaten van 

anderen onbewust wel invloed heeft op het hardloopgedrag, maar hardlopers zijn zich hier in ieder 

geval niet bewust van. 

 

Wel delen een aantal hardlopers hun hardloopresultaten met een kleine groep vrienden, hetzij 

mondeling of digitaal. Zij geven aan hier motivatie uit te halen om zelf snellere tijden neer te zetten, 

zoals respondent 5 illustreert. Opvallend is dat deze respondenten op een enkeling na allemaal mannen 

zijn, wat de bewering van Waśkiewicz et al. (2019) bevestigt dat mannen competitiever ten opzichte 

van elkaar zijn dan vrouwen.  

 

Echter geven de meeste respondenten aan vooral voor zichzelf hard te lopen en zich niet bezig te 

houden met andermans resultaten. Deze motiveren hen dan ook niet om harder te gaan lopen. Veel 

van hen voelen hier ook totaal geen behoefte aan, zoals respondent 10 hieronder ironisch uitlegt.  

“Maar ik zou ’s avonds alleen geen heel Rondje Weerwater doen. Daar is het aan de snelwegkant 

toch te stil en afgelegen voor, te weinig andere mensen.” 

Respondent 17, vrouw, 48 jaar 

“Dan denk ik: ‘Doe niet zo patserig'. Oprecht, dus dat motiveert echt totaal niet, nee. Ja, misschien 

onbewust, maar dan zou ik je het niet kunnen vertellen als het onbewust is.” 

Respondent 8, man, 25 jaar 

“Er wordt gedeeld onderling tussen vrienden, weet je wel, van dit heb ik net gelopen, dat vind ik 

altijd wel leuk, want je moet elkaar een beetje motiveren natuurlijk. Want hardlopen is al een vrij 

zelfstandige sport, maar je kan dus wel ergens je motivatie vandaan halen.”  

Respondent 5, man, 21 jaar 
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De sociale omgeving kan echter ook virtueel zijn, zoals wanneer hardlopers gebruik maken van virtuele 

hardloopcoaches (Guo et al., 2019). Een enkele hardloper noemt dat zij toen zij begon met hardlopen 

gebruik heeft gemaakt van de virtuele hardloopinstructrice Evy. Dit is een app waarin een 

vrouwenstem, genaamd Evy, aangeeft wanneer je moet gaan rennen, wanneer je juist moet gaan 

wandelen, hoe je het beste kunt ademen, et cetera. Bovendien moedigt ze je aan. De desbetreffende 

respondent is dat goed bevallen, en hardlopers kunnen dus gebaat zijn bij een dergelijke virtuele 

coach. 

Tot slot is uit de literatuur gebleken dat beelden in de media, bijvoorbeeld van topsporters, kunnen 

bijdragen aan het hardloopgedrag (Van Haren, 2012; Lines, 2001). Géén van de geïnterviewde 

hardlopers heeft het idee dat het beeld dat zij hadden of hebben van het hardlopen invloed heeft 

(gehad) op hun hardloopgedrag. Zij geven vaak wel aan van te voren een beeld te hebben gehad van 

hoe het hardlopen zou zijn, maar dit heeft óf geen invloed gehad óf is niet veranderd, zoals respondent 

14 aangeeft. 

 

 

 

 

  

Respondent 10 (vrouw, 34 jaar): “Maar gelukkig is er eentje (van mijn vrienden, red.) die net zo 

hard rent als gewoon loopt dus mocht ik mij getriggerd voelen kijk ik wel naar zijn tijden.” 

Interviewer: “Leg dat eens uit?” 

Respondent 10 (vrouw, 34 jaar): “Nou, hij is wat dat betreft een voorbeeld vind ik. Hij kan echt 

totaal niet hardlopen, heeft een soort eendenwaggel en eindigt standaard als laatste als hij aan 

marathons meedoet... Maar dat houdt hem niet tegen. Hij vindt het gewoon leuk om hard te 

lopen. En weet dat hij nooit echt sneller zal worden. Maar dan wel meedoen aan de Chinese muur 

loop, de dam tot dam en allerlei anderen. Zijn ultieme doel is de Antarctica loop.”  

“Ik heb niet het idee dat ik ergens een bepaald beeld van hardlopen heb opgelopen, niet van de 

media ofzo in elk geval. Wel wist ik van vrienden van mij dat zij hardlopen ontspannend vonden, 

maar toen ik het ook ging proberen, wist ik nog niet of dat voor mij inderdaad ook zou gelden. 

Daar moet je vanzelf achter komen.” 

Respondent 14, vrouw, 42 jaar 
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Conclusies 
 

Binnen dit onderzoek luidt de centrale vraag als volgt: Hoe beïnvloeden persoonsgebonden, fysieke en 

sociale factoren in de speciaal ingerichte buitensportroute ‘Het Rondje Weerwater’ het hardloopgedrag 

en de hardloopbeleving? Deze vraag wordt beantwoord met behulp van vier deelvragen. 

 

1. Hoe is de openbare ruimte gepland en wat is het beoogde ruimtegebruik op het Rondje 

Weerwater? 

Uit de analyse van beleidsdocumenten en het gesprek met de projectleider van het Rondje Weerwater 

is gebleken dat de beoogde openbare ruimte niet heel strak gedefinieerd is. Het doel was om een 

uitnodigende omgeving te creëren die mensen uitnodigt om te recreëren en sporten, maar mensen 

alle ruimte biedt om dat naar hun eigen wijze in te vullen. Om dit te bereiken is het pad erg breed 

gemaakt, zodat allerlei vormen van recreatie mogelijk zijn. De watertappunten zijn geplaatst om wie 

dan ook te helpen, dit hoeven niet per se sporters te zijn. Ook de bankjes zijn niet geplaatst met het 

specifieke doel als rustplek voor sporters te dienen, maar ook ontworpen als ontmoetingsplek voor 

jongeren. Daar waar hangjongeren al vrij snel worden gezien als een probleemfactor, is hier juist 

ruimte voor hen gecreëerd. Verder hebben een aantal elementen het doel de route te onderscheiden 

van andere trajecten en op die manier een eigen identiteit te creëren, zoals de blauwe kleur van het 

pad, de speciaal voor het Rondje Weerwater ontworpen bankjes en de ‘grapjes’ die zich op het pad 

bevinden.  

De buitensportroute is met name gericht te zijn op hardlopers die doelgericht willen lopen. De 

voorzieningen, zoals de afstandsmarkeringen, dragen er ook aan bij om doelgerichte resultaten te 

behalen. De groene en blauwe omgeving nodigt wel uit om op een discursieve manier te lopen. Veel 

hardlopers genieten immers vooral van het lopen zelf in de mooie omgeving die het Rondje biedt, 

meer dan van de prestaties die zij behalen. De route bevat geen expliciete uitnodigingen voor een 

conceptuele manier van lopen. Er is bijvoorbeeld geen themaroute of iets dergelijks, die mensen 

prikkelen tot overdenken. De omgeving sluit het echter ook niet uit. De voorkeursomgeving bij een 

discursieve of conceptuele manier van hardlopen is echter persoonlijk. Gebruikers is veel vrijheid 

geboden om zelf te kiezen hoe ze het pad willen gebruiken. Dit wordt dan ook gedaan: het pad wordt 

door zowel de verschillende ‘typen’ (hard)lopers als door verschillende verkeersstromen veelvuldig 

gebruikt. 

 

2. Hoe kunnen persoonsgebonden factoren de hardloopervaring en het hardloopgedrag beïnvloeden 

op het Rondje Weerwater? 

Een aantal factoren die het hardloopgedrag en de hardloopbeleving beïnvloeden zijn 

persoonsgebonden. Deze kunnen verbonden zijn aan min of meer constante kenmerken, zoals leeftijd 

en geslacht. Zo blijkt uit dit onderzoek dat vrouwen zich sneller onveilig voelen tijdens het hardlopen 

dan mannen. Ook leeftijd heeft invloed: zo lopen jongeren een stuk frequenter, maar gedragen zij zich 

wel minder sociaal tijdens het hardlopen. Ouderen hebben juist meer plezier bij het hardlopen. De 

persoonsgebonden factor die veel invloed blijkt te hebben op het hardloopgedrag en de 
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hardloopervaring, is de motivatie die iemand heeft om te gaan hardlopen. Veruit de meeste hardlopers 

hebben aangegeven dat het verbeteren van hun gezondheid de belangrijkste reden is waarom zij 

hardlopen. Hoe gemotiveerder men is, hoe vaker en harder men loopt en hoe meer plezier er aan het 

hardlopen beleefd wordt. Een meerderheid van de respondenten vindt hardlopen ook daadwerkelijk 

plezierig. De meeste hardlopers houden prestaties bij en het bijhouden van prestaties motiveert de 

hardloper zijn doelstellingen te behalen. 

Persoonsgebonden factoren beïnvloeden ook de beleving van de route. De beleving van een omgeving 

wordt immers niet enkel bepaald door fysieke kenmerken, maar ook door herinneringen en 

associaties. Deze persoonlijke ervaringen die de route ‘eigen’ maken beïnvloeden de 

hardloopbeleving: zo kan een positieve herinnering op die plaats zoals een gewonnen wedstrijd de 

route prettiger maken, maar kan een negatieve herinnering zoals een valpartij de hardloopbeleving 

ook negatief beïnvloeden. Ook kan een in de praktijk gegroeide associatie zoals een zelf bepaald 

halverwege punt motiveren om door te gaan en dus de hardloopprestatie positief beïnvloeden. 

Getracht is om de verschillende typen van wandelen die Wunderlich (2008) onderscheidt te vertalen 

en toe te passen op hardlopers. Dit blijkt lastig één op één te passen. De respondenten vallen onder 

te verdelen in twee groepen: een groep prestatie gedreven hardlopers die graag bepaalde resultaten 

neer zetten en doelstellingen hebben opgesteld, zoals het behalen van een bepaalde tijd of afstand. 

Deze groep kan vergeleken worden met wat Wunderlich (2008) doelgerichte lopers noemt. De andere 

groep die onderscheiden kan worden zijn hardlopers die puur voor hun plezier lopen: ze lopen omdat 

ze het prettig vinden, en hebben hierbij verder geen doelen voor ogen. Dit betekent echter niet dat 

resultaatgerichte hardlopers minder plezier hebben in het hardlopen: er is geen verband tussen hoe 

resultaatgericht een hardloper is en hoeveel plezier hij hierin beleeft.  Ook is er geen verband 

aangetoond tussen hoeveel plezier een hardloper beleeft en hoeveel een hardloper bezig is met de 

omgeving. De laatstgenoemde groep kan wel vergeleken worden met wat Wunderlich (2008) 

discursieve lopers noemt. Het onderscheid met conceptuele hardlopers is lastig te maken. Hardlopers 

geven vaak wel aan dat zij door te hardlopen hun hoofd leeg maken, en daardoor ruimte creëren voor 

nieuwe ideeën, waardoor hardlopen een middel zou kunnen zijn om tot creatieve oplossingen te 

komen. Dit is ook het einddoel van een conceptueel loper zoals Wunderlich (2008) beschrijft. Echter is 

niet gebleken dat dit type hardloper ook meer bezig is met de omgeving dan met het hardlopen zelf, 

wat maakt dat je deze groep geen conceptuele hardlopers kan noemen. Conceptueel hardlopen lijkt 

een beetje een tegenspraak in zichzelf: hardlopen en tegelijk opgaan in de omgeving matchen niet 

goed. De conclusie is dat de drie typen wandelen van Wunderlich (2008) niet of slecht vertaald kunnen 

worden naar hardlopen. 

 

3. Hoe kunnen specifieke elementen van de fysieke (gebouwde en natuurlijke) omgeving de 

hardloopervaring en het hardloopgedrag beïnvloeden op het Rondje Weerwater? 

De fysieke omgeving blijkt een grote invloed te hebben op het hardloopgedrag en de hardloopbeleving. 

De meeste waardering van hardlopers voor het Rondje Weerwater gaat uit naar enerzijds de 

afwisselende omgeving en de verschillende landschappen die het biedt, en anderzijds de grote 

hoeveelheid groen en blauw. De voorkeur van hardlopers voor een natuurlijke omgeving komt overeen 

met de literatuur (Groen, 2019; Gladwell et al., 2013). Hardlopers verschillen echter sterk van mening 

wat een natuurlijke omgeving dan inhoudt. Sommigen vinden het Rondje Weerwater heel natuurlijk 
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en vinden het prettig daar te lopen, terwijl anderen de route juist heel onnatuurlijk vinden en er 

daardoor juist niet uit zichzelf zouden gaan hardlopen. Naast de hoeveelheid groen en blauw wordt de 

variatie in het landschap het meest prettig gevonden. Dit wordt ook genoemd in de literatuur (Lee & 

Moudon, 2008; Ettema, 2015; Reiling & Dolders, 2015).  

De voorkeursondergrond verschilt per persoon. De recreatieve track is verhard, wat ook de 

voorkeursondergrond is van de meerderheid, maar er zijn ook hardlopers die liever lopen op een 

onverharde ondergrond en als gevolg daarvan in de berm naast het pad lopen. De 

meerderheidsvoorkeur voor een verharde ondergrond wijkt af van de literatuur, waar juist voor een 

onverharde ondergrond wordt gepleit (Groen, 2019). Tegelijkertijd wordt de visie van Hockey & Allen-

Collinson (2006) dat de voorkeursondergrond verschilt per trainingsdoelstelling ook bevestigd. 

Het Rondje Weerwater bevat een aantal onderdelen die buitensport extra zouden moeten 

aanmoedigen. Van de afstandsmarkeringen op het pad wordt op verschillende manieren veel gebruik 

gemaakt. De meeste hardlopers raken gemotiveerder door deze afstandsmarkeringen en deze 

beïnvloeden daarmee positief hun hardloopervaring. Goede verlichting wordt door hardlopers 

essentieel genoemd om fysieke en sociale veiligheid te garanderen, wat eerder ook al in de literatuur 

naar voren kwam (Addy et al., 2004; Lee & Moudon, 2008; Groen, 2019). Volgens de respondenten 

was op het Rondje Weerwater goede verlichting aanwezig. Van watertappunten maken hardlopers 

niet veel gebruik, maar deze worden over het algemeen wel als een goede toevoeging gezien. Het 

weinige gebruik van de watertappunten komt niet overeen met de literatuur, waarin watertappunten 

gezien worden als een kans om de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor hardlopers (Faas, 

2018; Kluck et al., 2020). De bankjes worden door hardlopers nauwelijks of niet gebruikt,  aangezien 

pauzeren het ritme verstoord. Volgens de meeste hardlopers maken ze de route als geheel wel 

aantrekkelijker. Dat hardlopers geen gebruik maken van zitelementen, komt niet overeen met de 

literatuur (Groen, 2019). 

Wat veel naar boven is gekomen in interviews, is dat hardlopers behoefte hebben aan overzicht en 

duidelijkheid. Een van de grootste ergernissen binnen het Rondje Weerwater was de onduidelijkheid 

hoe men op het pad dient te lopen (denk aan: aan welke kant van de streep, beide richtingen op of 

niet, welk type gebruiker wel welkom en welke niet) en daarnaast was het ook niet altijd duidelijk hoe 

het pad precies loopt. Ook uit de literatuur is naar voren gekomen dat hardlopers een behoefte hebben 

aan overzicht en duidelijkheid (Reiling & Dolders, 2015; Ettema, 2015; Groen, 2019). De route wordt 

in het centrum onderbroken en had een deel van de hardlopers moeite. Dit aangezien op het 

stadstraject andere mensen als een obstakel ervaren worden. Ook het bieden van gescheiden 

verkeersstromen wordt door hardlopers aangemoedigd, mits dit duidelijk wordt aangeven. Verder  

werd behoefte genoemd aan een of meer informatie- en instructieborden voor een prettige 

hardloopervaring. 

Echter, ook deze uitkomsten gelden niet voor iedereen. Een deel van de hardlopers ziet helemaal niet 

graag een buitensportroute met verschillende faciliteiten, maar loopt liever in de natuur zonder al die 

‘poespas’. Hieruit wordt maar weer extra benadrukt dat de voorkeuren van hardlopers enorm 

verschillen en dat het onmogelijk is om richtlijnen te noemen die voor iedereen gelden. Wel kan 

geconcludeerd worden dat een dergelijke route wel erg veel mensen aantrekt. 
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4. Hoe kunnen specifieke elementen van de sociale omgeving de hardloopervaring en het 

hardloopgedrag beïnvloeden op het Rondje Weerwater? 

Factoren uit de sociale omgeving kunnen een grote invloed hebben op de hardloopervaring en het 

hardloopgedrag. Dit kunnen zowel factoren zijn die fysiek aanwezig zijn, als de sociale omgeving die 

dat niet is. Ook hierbinnen blijkt dat hardlopers enorm verschillen in wensen. De meeste hardlopers 

vinden het fijn andere mensen tegen te komen tijdens het rennen, maar er zijn ook hardlopers die dit 

als afleiding ervaren en dit liever niet hebben.  

De meeste hardlopers sporten het liefst alleen, zodat ze hun eigen ritme en schema kunnen volgen. 

Dit werd ook uitgesproken in de literatuur (Allen-Collinson, 2008; Groen, 2019). Hardlopen in 

groepsverband kan volgens de respondenten overigens wel motiverend werken en draagt vaak bij aan 

een positievere plezierbeleving. Ook de aanwezigheid van andere, onbekende, hardlopers werkt voor 

veel hardlopers  stimulerend om hun eigen hardloopprestaties tot een hoger niveau te brengen. Dit 

komt overeen met uitspraken van Irwin et al. (2012). Ook maakt dit de hardloopervaring prettiger, 

omdat een gevoel van saamhorigheid ontstaat. De meeste hardlopers hebben niet snel last van ander 

verkeer. Voetgangers vinden ze niet hinderlijk, fietsers in beperkte mate. Ook van hangjongeren rond 

de bankjes wordt geen last ondervonden. Wel worden gemotoriseerd verkeer (scooters) en mensen 

die hun hond uitlaten vervelend gevonden.  

Dit onderzoek geeft geen uitsluitsel of het zien van gedeelde resultaten van vrienden op sociale media 

invloed heeft op hardloopprestaties. De ondervraagde hardlopers zijn zich hier in ieder geval niet 

bewust van. Wel worden resultaten soms onderling met een kleine groep vrienden gedeeld en kunnen 

dan wel motiveren.   

 

Eindconclusie 

Eén van de manieren waarop beleidsmakers met gezondheidsuitdagingen in steden om kunnen gaan 

is het verleiden van mensen te gaan sporten in de openbare ruimte. Het ontwikkelen van speciale 

buitensportroutes en het faciliteren van voorzieningen om buitensport te bevorderen, zoals in Almere 

is gebeurd met de realisatie van het  Rondje Weerwater, kan hier een onderdeel van zijn. Het  Rondje 

Weerwater wordt door de meeste hardlopers gewaardeerd, maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die 

het geen fijne hardloop-omgeving vinden. Conclusie kan zijn dat een ruim opgezette buitensportroute 

in een aantrekkelijke en afwisselende omgeving met gerichte voorzieningen - mits niet te dwingend - 

hierin kan voorzien. Om ook mensen met andere voorkeuren te bedienen verdient het aanbeveling 

om ook minder ontworpen routes aan te bieden. 

Gemeenten zorgen doorgaans voor sportvelden en playgrounds. Dit is meestal aanbodgericht met een 

top down aanpak.  Het Rondje Weerwater heeft laten zien dat het heel zinvol is om te kijken naar de 

praktijk: waar vindt in de gemeente al informele sportbeoefening plaats? Het Weerwater was al een 

plek die door veel hardlopers werd gebruikt. Door de hardlooproute rond het Weerwater als een 

volledig rondje in te richten, de infrastructuur te verbeteren en diverse voorzieningen toe te voegen, 

versterkt de gemeente de gebruikswaarde. Er ontstaat een buitensportroute, die uitnodigt. Dat dit 

werkt, blijkt uit de toename van en frequenter gebruik door het aantal hardlopers, getuige de reacties 

van de respondenten en de projectleider. De gemeente heeft als het ware vraaggericht en bottom-up 

gewerkt door goed te kijken en te luisteren naar wat er in de stad gebeurt. 
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De ruimtelijke triade van Lefebvre (1991) is goed herkenbaar in het project het Rondje Weerwater. De 

perceived space, de ruimte zoals hij waargenomen wordt, is duidelijk herkenbaar: een route rond een 

centraal meer in een deels stedelijke en deels natuurlijke omgeving. De conceived space, ofwel de 

ruimte zoals deze ontworpen is door beleidsmakers, is ook duidelijk: een buitensportroute die 

uitnodigt tot recreatie en daar voorzieningen voor biedt. De lived space, de ruimte hoe deze 

daadwerkelijk beleefd wordt, is eveneens duidelijk: een route die door uiteenlopende gebruikers op 

hun eigen manier gebruikt wordt. Deze drie vormen van ruimten vormen samen de geproduceerde 

sociale ruimte. Er zit echter op een drietal aspecten wel enig licht tussen de geplande en de beleefde 

ruimte. Ten eerste valt voor de hardlopers de verwachting in het centrumdeel niet samen met hun 

beeld van een hardlooproute. Het centrumdeel vormt dan ook een ergernis voor hardlopers. Ten 

tweede wordt een deel van de hardlopers op het verkeerde been gezet door de afstandsmarkeringen 

die één kan op gericht staan en aarzelt over het al dan niet verplicht zijn van een looprichting. En ten 

derde verzet een deel van de hardlopers zich tegen de aangeboden verharde ondergrond en kiest voor 

de berm. Grosso modo valt de door de hardlopers beleefde ruimte samen met de door de gemeente 

geplande ruimte en is er geen sprake van conflict. 

In figuur 19 is een herzien raamwerk van de beleving, ervaring en het gebruik van de openbare ruimte 

door hardlopers te zien. Enkele elementen zijn aan de hand van dit onderzoek toegevoegd: deze zijn 

geel gekleurd. Ook zijn er elementen waarvan in dit onderzoek niet naar voren is gekomen dat ze een 

verband hebben met hoe hardlopers de openbare ruimte ervaren. Deze zijn doorgestreept. Dit 

betekent echter niet dat ze nimmer invloed kunnen hebben, maar dat deze bevindingen in dit 

onderzoek niet zijn aangetroffen. 
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Aanbevelingen 
 

Het Rondje Weerwater is succesvol gebleken in het aantrekken van hardlopers en van buitensport in 

het algemeen. Uit het onderzoek zijn enkele aanbevelingen naar voren gekomen. 

• De verschillen tussen de hardlopers zijn groot en divers. Het is bijna onmogelijk iets te creëren dat 

iedereen aantrekt. Het is daarom zinvol verschillende opties aan te bieden. Uit het onderzoek is 

gebleken dat een aanzienlijk deel van de hardlopers voorkeur heeft voor een bepaalde 

ondergrond. Het is daarom belangrijk om naast verharde ook ruigere en natuurlijker routes aan te 

bieden. Een alternatieve oplossing is om bij toekomstige buitensportroutes een strook onverhard 

pad naast het verharde pad te realiseren, een relatief kleine ingreep. 

• Andere gebruikers op het pad worden over het algemeen niet als vervelend ervaren. Dit verandert 

als er sprake is van potentiële dreiging. Dit is het geval bij gemotoriseerd vervoer en bij honden op 

het pad die vaak onvoorspelbaar gedrag vertonen. Het is dan ook aan te raden honden en 

gemotoriseerd vervoer actief te weren op een dergelijke buitensportroute. 

• De voorspelbaarheid van de buitensportroute is belangrijk. Onderbrekingen en obstakels worden 

erg vervelend gevonden. Probeer dit dus ook te vermijden en een aaneensluitende route te 

creëren. In het geval van het Rondje Weerwater is het een optie de blauwe markering over de  

Esplanade door te trekken. 

• Een scheiding van sneller en langzaam verkeer wordt over het algemeen door hardlopers als 

positief gezien. Deze is in het Rondje Weerwater gecreëerd, maar niet duidelijk zichtbaar. 

Daarnaast is er onduidelijkheid of er sprake is van een gewenste looprichting. Deze verwarring zou 

opgelost kunnen worden door één of enkele informatiepanelen te plaatsen. 

• Voorzieningen als watertappunten en bankjes worden door hardlopers weinig gebruikt. Dit hoeft 

geen reden te zijn om ze weg te laten. Deze voorzieningen trekken namelijk wel andere gebruikers 

aan die op hun beurt bijdragen aan de sociale veiligheid.   
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Discussie 
 

Het Rondje Weerwater is een goed voorbeeld van een buitensportroute gebleken. De app STRAVA 

toonde direct al het intensieve gebruik van de route. De route is ook een bewuste interventie van de 

gemeente Almere gericht op stimuleren van buitensport. Dit maakt dat er zeer bewust over het 

concept en het ontwerp is nagedacht en dat niet op de uitvoering is bezuinigd. Dat geeft het onderzoek 

een stevige basis. 

De kwalitatieve benadering met 21 respondenten heeft veel feitelijke informatie en inzicht in het 

gedrag van de hardlopers opgeleverd. De walk-along interviews zijn een succesvolle aanpak gebleken. 

Door al skeelerend met de respondent op te lopen kon er tegelijkertijd geïnterviewd en geobserveerd 

worden. Mooi is dat deze interviewmethode heel persoonlijke ervaringen en meningen opleverde. 

Echter bleek het erg uitputtend te zijn voor verschillende respondenten om zowel hard te lopen als te 

spreken tegelijkertijd. Dit resulteerde erin dat een aantal interviews uiteindelijk lopend zijn afgelegd 

in plaats van hardlopend. Dit had verschillende gevolgen: ten eerste gaven respondenten zodra zij 

wandelden uitgebreidere antwoorden dan wanneer zij hardliepen. Dit aangezien zij meer adem 

overhielden om met langere zinnen te spreken. Dit maakte dat in deze interviews ook meer verteld 

werd en het algehele interview langer duurde. Ten tweede kon daardoor niet elke respondent 

geobserveerd worden terwijl deze daadwerkelijk hardliep. Het wandelgedrag en het hardloopgedrag 

hoeven immers niet overeen te komen. Indien er sprake is van een vervolgonderzoek, dient hierover 

nagedacht te worden. Een mogelijke oplossing zou zijn om de respondenten individueel te laten 

hardlopen en een cameraatje mee te geven waarmee hun route opgenomen wordt. Vervolgens kan 

achteraf met behulp van de beelden een zittend interview gehouden worden.  

Verder zijn de interviews afgenomen in het late voorjaar. Hoewel het zeker niet altijd lekker weer was, 

was de temperatuur over het algemeen aantrekkelijk voor hardlopers. In dit onderzoek zijn de effecten 

van het weer niet meegenomen, terwijl het goed mogelijk is dat het hardloopgedrag en de 

hardloopbeleving per seizoen sterk verschilt. Dit is een aandachtspunt waar rekening mee moet 

worden gehouden bij interpretatie van dit onderzoek. 

De ene hardloper is de andere niet. Dat is in dit onderzoek duidelijk gebleken. Er zijn onder hardlopers 

grote verschillen in voorkeuren, motieven en ervaringen, wat leidt tot een rijke oogst aan bevindingen. 

Dit maakt zichtbaar dat bij het doen van vervolgonderzoek aan deze doelgroep een goed omschreven 

vraagstelling wenselijk is. 
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Bijlage 1: Topic list interview beleidsmaker 
 

  

Topic list 
 

• Ikzelf: kort introduceren onderzoek 

• Wat is de rol van de projectleider ‘Rondje Weerwater’ geweest? Wat behoort daar 

allemaal toe? In hoeverre de track? 

• Hoe is het plan tot stand gekomen? 
o Onderdeel van Floriade of staat het er los van? 
o Waarom gekozen voor speciale ‘track’? 
o Was dit ^ n.a.v. dat er al veel buitensport plaatsvond, of nieuwe stimulatie?  

• Wie is het beoogde publiek: wie moeten er aangetrokken worden met de track? 

• Bespreking plankaart:  
o Verschil rode en blauwe pad bespreken 
o En waarom twee soorten paden? 
o In de toekomst: doorgetrokken? 

• Gewenst verkeer op het pad 

• Specifieke elementen track 
o Afstandsmarkeringen 
o Watertappunten 
o Bankjes 

▪ Voor wie bedoeld? 
o Lichtmasten 
o Grapjes op het pad 

• Eenrichtingsverkeer? 

• Wat is de motivatie achter de blauwe kleur van het asfalt? 

• Logo Weerwater 

• Keus ligging pad, en waarom niet doorgetrokken door het centrum 

• Verdere voornemens: doelstelling om het pad ook buiten Almere bekend te laten 
worden? (visitekaartje) 

• Hoe bijgehouden 

• Bewuste herkenningspunten geplaatst? 

• Wat vindt u zo leuk aan het project? Wat maakt het project bijzonder? 
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Bijlage 2: Topic list interviews hardlopers 
 

 

Topic list 
 

• Eigenschappen van de respondent 
o Leeftijd 
o Hoe sportief vinden ze zichzelf? 

• Hardloopverleden 
o Hoe vaak, hoe lang in tijd en welke afstand wordt gelopen? 
o Wanneer begonnen? 
o Hoe begonnen? (Aanleiding) 
o Bepaald beeld van hardlopen? 

• Motivatie voor hardlopen 
o Wat zijn de beweegredenen? Welke is het belangrijkst?  
o Is deze veranderd door de tijd heen? 
o Doelstellingen? 
o Invloed externe factoren? 

• Waar men hardloopt 
o Soort omgeving en waarom? 
o Soort paden en waarom? 
o Hoe er naartoe? 
o Zoekt ook specifieke gebieden op? Hoe komt keuze tot stand? 

• Resultaten 
o Worden deze bijgehouden? 
o Worden deze gedeeld? 
o Worden andermans resultaten bekeken?  
o Samen of alleen en waarom? 

• Indien men hier vaker komt: waarom Weerwater? 

• Positieve punten omgeving en waarom? 

• Negatieve punten omgeving en waarom? 

• Specifieke elementen buitensportroute: mening 
o Gescheiden verkeerssystemen 

o Afstandsmarkeringen 
o Watertappunten 
o Blauw asfalt 
o Bankjes 

• Kansen? Wat zou nog een goede toevoeging zijn? 

• Indien bekend hier: associaties?  
o Herinneringen 
o Herkenningspunten 

• Contact met andere padgebruikers Weerwater  
o Andere hardlopers 

o Wandelaars 
o Fietsers, scooters, etc. 
o Groetgedrag 

• Toegankelijkheid Weerwater 
o Fysieke toegankelijkheid 

o Mentale toegankelijkheid 
o Bereikbaarheid 

• Veiligheid Weerwater 
o Fysieke veiligheid 
o Sociale veiligheid 

• Aantrekkelijkheid Weerwater 

• Levendigheid Weerwater 
o Wat houdt het in voor de hardloper? 
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Bijlage 3: Codeboom 
 

 
 


