
 

  

Hardlopen in Spaarnwoude  

 

Marathons lopen.. daar gaat mijn hart letterlijk en 

figuurlijk sneller van kloppen. 

Om vier maanden strenge training leuk te blijven 

vinden moet je jezelf steeds weer verwennen met 

nieuwe prikkels qua omgeving. 

Recreatiegebied Spaarnwoude staat toch wel boven 

aan mijn lijstje van favoriete looproutes. 

Met de auto goed te bereiken en veel 

parkeergelegenheid rond het gebied. 

Én dus geen stinkende uitlaatgassen tijdens het 

lopen, maar frisse schone zuurstof welke je nodig 

hebt om beter te presteren!  

 

De routes zijn gemarkeerd met houten palen, hier 

staat ook het aantal km van de route op 

aangegeven en kan je vooraf dus een mooie 

planning voor je training maken.  

Ook handig voor degene zonder richtingsgevoel 

zoals ik, je raakt nooit de weg kwijt! 

Vandaag was het perfect, een koele lucht en een 

heerlijk herfstzonnetje. 

 

Tekst: Michelle van der Leden  

 

Wat mij erg aanspreekt is de diversiteit aan routes. 

Dit stimuleert langer te bewegen omdat je veel 

verschillende dingen om je heen ziet. 

Zo heb je kilometers lange verharde paden voor 

duurloop en/of intervaltraining. 

Waar je ook andere hobbyisten tegen komt als 

ruiters, vissers, fietsers en wandelaars.. 

Iedereen komt met een doel, bijvoorbeeld zichzelf 

te overtreffen door een snellere tijd op de 5 km te 

lopen, eindelijk eens die te grote vis te vangen, te 

genieten, stress te verminderen en/of hun hoofd 

leeg te maken of gewoon om te ontspannen.   

  

 

 

Kilometers lange verharde 

paden voor een duurloop en/of 

intervaltraining..” 

 

 

“Groet elkaar en hardlopen wordt opeens een 

team sport!” 



 

 

 

Van kleine klimmetjes tot lange afdalingen, langs water, over diverse bruggetjes.. Waar je zeker 

even een minuut de tijd moet nemen om je hartslag te laten zakken, te stretchen en te genieten 

van het mooie uitzicht..  Adem een paar keer diep in en uit en herpak je training met een lach.. 

Op naar het volgende rustmoment!! 

 

Ook voor de trailrunners onder ons 

zijn er genoeg onverharde paden 

door de bossen en duinen met 

obstakels gemaakt door de mens en 

de natuur zelf. Ren over grote open 

lichte velden, waar je ook nog wat 

extra spierversterkende oefeningen 

zou kunnen doen. 

 

Dus of je nu een doel hebt of gewoon 

zin hebt in een lekker loopje, het kan 

allemaal. 

 

Kom het zelf ervaren! 

Tip om te parkeren: 

Spaarnwoude/houtrak, 

Kristalpromenade 3, 1165 Halfweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom hardlopen in Spaarnwoude!  

www.spaarnwoude.nl 

 

 

http://www.spaarnwoude.nl/
http://www.spaarnwoude.nl

