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Loopomlopen in Vlaanderen 

Algemeen concept 

Doelstelling 

Met de uitbouw van een loopnetwerk wordt een kwalitatief hoogstaande loopinfrastructuur beoogd 

die zowel aan de verwachtingen van een recreant (start-to-runner) als aan die van een geoefende 

sporter en atleet kan voldoen. 

Waarom ? 

Verhogen van de sportparticipatie door het creëren van een flexibel en kwalitatief sportaanbod voor 

niet-georganiseerde of anders georganiseerde  sport- en bewegingsvormen. 

Er wordt hierbij in eerste instantie gedacht aan gezondheidsgerelateerde, vaak op recreatie gerichte 

bewegingsactiviteiten zoals fietsen, lopen en wandelen. Bovendien is er de vaststelling dat meer en 

meer mensen deze activiteiten wensen te beoefenen waar en wanneer ze het zelf willen.  

Uit het Participatie Surveyonderzoek  2009 (John Lievens en Hans Waege) blijkt dat meer dan de helft 

van de sporters een bos, plein of park opzoekt voor sportieve ontspanning. 

Er is de opkomst van “lichte sportgemeenschappen” , met een nood aan sportmogelijkheden waarbij 

zelforganisatie, tijdsautonomie en flexibele vormen van ontmoeting centraal staan. 

In een sociaal wetenschappelijk onderzoek  naar de loopsportmarkt (Scheerder en Boon 2009), wordt 

vastgesteld dat tussen 1999 en 2007 het aantal loopsporters in Vlaanderen is verdrievoudigd. 92 %  

(440.000) van de loopsporters loopt in niet-georganiseerd verband en het overgrote deel doet dit in 

een natuurlijke omgeving of in een stedelijke context.  

Daarom zullen Bloso en de provinciale sportdiensten in 2011 starten met de ontwikkeling en de 

promotie van uniform bewegwijzerde  en met afstandsindicatie aangeduide loopomlopen die in 

samenwerking met de lokale overheden zullen aangelegd worden in een natuurvriendelijke 

omgeving.  

De uitbouw van een kwalitatieve loopomloop moet voldoen aan de eisen van zowel de geoefende 

sporter en atleet als de recreatieve loper.  Bovendien kan de uitbouw van een loopomloop gekoppeld 

worden aan de inplanting van een Fit-O-Meter ,  een Finse piste of een Fit-O-Fun park. 

Het uitbouwen van een loopomloop vergt slechts  een beperkte  investering  (lichte 

sportinfrastructuur) met een maximale output (verhoogd sportparticipatie bevorderend effect) . 

Hoe ? 

Ontwikkelen van uniform bewegwijzerde loopomlopen . Deze loopomlopen dienen zowel in de 

winter (met daglicht) als in de zomer ‘beloopbaar’ te zijn en tegelijk rekening te houden met het 

kunnen lopen in groep (sociaal aspect).  Om een training goed op te bouwen is het wenselijk dat er 
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een afstandsindicatie wordt aangebracht op de omloop. 

 

Criteria 

Vereist 

-De loopomloop bevindt zich in een natuurlijke, sportieve en veilige omgeving.  

 Een natuurlijke omgeving kan zijn : in een bos, een park, tussen de velden, .... 

 Een sportieve omgeving kan zijn : in combinatie met een Finse piste, een Fit-O-Meter,  

een Fit-O-Fun park, …. 

 Een veilige omgeving is een omgeving vrij van druk verkeer, sociaal veilig, …. 

Een veilige omgeving voorziet voldoende vrije ruimte (geen laaghangende takken, …). 

- Het draagvlak vanuit de sportsector moet kunnen worden aangetoond. De aanvraag  gaat uit van de 

gemeentelijke sportdienst in overleg met een plaatselijke atletiekclub, start-to-run groep, socio-

culturele vereniging,  de sportraad, … 

-De loopomloop zal worden aangelegd zonder een hinder te vormen voor andere sport- en 

natuurliefhebbers (geen conflict met bestaande fiets-, wandel-, ruiter,- en mountainbikeroutes). 

-De loopomloop voorziet een voldoende breed pad, zodat er naast elkaar of in groep kan gelopen 

worden.  

-De totale loopomloop kan uit verschillende lussen bestaan en heeft een minimum afstand  van  5 km 

met mogelijke uitbreidingen tot 15 km. De omloop wordt in lusvorm uitgewerkt, de minimum lengte 

van een lus is bij voorkeur 2,5 km. 

- De eerste kilometer van de loopomloop wordt om de 100 m bewegwijzerd ten behoeve van start to 

runners en intervaltraining. 

-De loopomloop is 80 procent onverhard.  

 Verharde weg  is  een weg met  een harde bovenlaag zoals kasseistenen, klinkers, tegels, 

beton of asfalt. 

 Onverharde weg is een weg zonder verhard oppervlak  met als bovenlaag aarde, dolomiet, 

grint, zand, turf, gras, houthaksel,… 

-De loopomloop  vertrekt en eindigt in de buurt van een parking, ontmoetingsruimte, café, 

sporthal,… Dit geeft de mogelijkheid aan de sporters om elkaar voor of na de training te ontmoeten. 

De sociale context is immers belangrijk.  

-Vooraleer de bewegwijzering wordt geplaatst, is een schriftelijke toelating van de wegbeheerder(s) 

en /of domeinbeheerder(s) en privé-eigenaars vereist. De schriftelijke bevestigingen worden 

toegevoegd aan het aanvraagdossier.  

-Een voorafgaand overleg met lokale actoren zoals sport--en milieuraden (via gemeentebesturen) 

wordt sterk aanbevolen. 
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-Een loopomloop ontwikkeld in een stad kan van bovengenoemde criteria afwijken, mits voorlegging 

aan de Vlaamse Stuurgroep Loopomlopen. 

-Alle andere afwijkingen m.b.t. het onverhard percentage en het aantal kilometers kunnen mits 

motivatie worden voorgelegd aan de Vlaamse Stuurgroep Loopomlopen. De Stuurgroep brengt na 

jurering, advies uit aan de aanvragende gemeente over het ingediende dossier.  

Tips 

-De loopomloop is voldoende gevarieerd (afwisseling tussen golvend en vlak, afwisseling in 

ondergrond, …). 

-Er is mogelijkheid om te douchen. 

-De loopomloop is gedeeltelijk verlicht.  

-De loopomloop is eventueel ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

Traject- en aanlegprincipes 

Omloopherkenning en wegwijzeraanduiding 

De startplaats 

-Aan de startplaats wordt een startzuil geplaatst waarop de loopomloop is aangegeven samen met 

de bijhorende informatie voor de gebruiker (gegevens m.b.t. de omloop, plan van de omloop, 

signalisatiesymbolen,  tips, …) 

 

-Aan de start van de loopomloop wordt de eerste paal geplaatst met een wegwijzer die de richting 

van de omloop aangeeft. 

Bewegwijzering van de omloop 

1) Richtingsaanduiding 

-De loopomloop krijgt in principe bij de start en bij elke splitsing een bewegwijzeringsplaatje (=de 

richtingaanduiding). De lopers volgen steeds de aangewezen richting zoals aangegeven door de 

bewegwijzeringsplaatjes. 

-De loopomloop wordt voldoende bewegwijzerd zodat geen enkele verwarring mogelijk is.  

-Elke splitsing wordt duidelijk bewegwijzerd. Er wordt  zowel voor als na de splitsing een 

bewegwijzeringsplaatje aangebracht. 

-De richtingsaanduiding wordt op het schuine vlak van de paal gemonteerd. 
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2) Afstandsaanduiding 

-De loopomloop krijgt naast wegwijzerplaatjes ook afstandsplaatjes,  te  beginnen bij de startplaats 

waarop het aantal kilometers en meters worden aangeduid. 

-Er wordt  minstens om de 500 meter een plaatje aangebracht. 

-De afstandsaanduiding wordt onder de richtingsaanduiding op het rechte vlak van de paal 

gemonteerd. 

 

3) Plaatsing van de palen 

- De palen waarop de richtings- en afstandsaanduiding gemonteerd worden, worden steeds rechts 

van de omloop geplaatst . 

-De paal komt bij voorkeur een halve meter boven het maaiveld uit. 

Samenwerking 

Elke gemeente die een loopomloop realiseert kan gratis beroep doen op de wegwijzer-en 

afstandsplaatjes ,  het infopaneel , de palen,….voor zolang de totale afstand van de omloop binnen 

de vooropgestelde 15km blijft. 

De gemeentelijke initiatiefnemer plaatst de materialen in onderling overleg en met de toestemming 

van de wegbeheerder(s) en /of domeinbeheerder(s) en privé-eigenaars. 

Opening van de loopomloop 

Het is aangewezen om de loopomloop officieel in te huldigen in onderling overleg met de partners. 

De Vlaamse Stuurgroep Loopomlopen zorgt voor een standaard uitnodiging die gepersonaliseerd kan 

worden. 

Onderhoud en nazorg 

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de loopomloop. 

De gemeente duidt een peter/meter van de loopomloop aan. Van de peter/meter wordt met het oog 

op het behoud van de kwaliteit en het onderhoud een 3-maandelijkse controle van de loopomloop 

verwacht. De peter/meter rapporteert aan de gemeente en aan de provinciale Bloso-inspectiedienst 

en aan de provinciale sportdienst. 

Jaarlijks wordt er een kwaliteitslabel uitgereikt  door de Vlaamse Stuurgroep Loopomlopen  op het 

startpaneel. Het kwaliteitslabel wordt enkel toegekend indien de loopomloop kwaliteitsvol is 

aangelegd en onderhouden. 
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Partners 

Bloso ,de Vlaamse provincies en VGC  met medewerking van de VAL. 

Vlaamse Stuurgroep Loopomlopen 

Secretariaat:  
Bloso 
Afdeling sportpromotie 
p/a Ann Colpaert 
Arenbergstraat 5 
1000 Brussel 


