MOTIE xx van 2022
Pumptracks
via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, Reglement van Orde
een motie, behorend bij agendapunt 16, met het onderwerp ‘Pumptracks’ indienen.
De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen,
constateert dat:
• Velsen met het speel- en beweegplan inzet op het stimuleren van beweging,
ontmoeting, ontwikkeling en een gezonde leefstijl;
• aanbevolen wordt om meer in te zetten op uitdaging en diversiteit voor de
doelgroep 6-14 jaar;
• het aanbod voor de jongeren en volwassenen kan worden uitgebreid met onder
andere (urban) sport- en beweeginrichting;
• een pumptrack geschikt is een uitdagende en inclusieve speelvoorziening voor
alle leeftijden, fiets- en skatesporten en daarmee een breder inzetbaar dan een
skatebaan;
• een pumptrack op een duurzame en groene wijze kan worden ingepast in de
omgeving;
• een pumptrack een grote aantrekkingskracht heeft en een trainingsmogelijkheid
biedt voor wielersporten, zoals het mountainbiken in Spaarnwoude;.
• een pumptrack nog niet in de Velsen of de wijde omgeving aanwezig is.
Is van mening dat:
• grote investeringen in speel- en beweegvoorzieningen voor een zo breed
mogelijke doelgroep beschikbaar moet zijn;
• met het realiseren van een pumptrack hierin wordt voorzien.
verzoekt het college:
• Een pumptrack hoog op de prioriteitenlijst te zetten in het geval er een locatie en
budget vrij komt voor een dergelijke sport- en beweegvoorziening;
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Toelichting:
Het is nog maar een paar decennia terug dat een skatebaan een zeldzaamheid was in
Nederland er vaak petities nodig waren om zo’n voorziening in een gemeente
gerealiseerd te krijgen. Nu is een skatebaan een soort standaardproduct in de catalogus
van een gemeente. Een pumptrack ondergaat hopelijk dezelfde ontwikkeling en timmert
nu meer en meer aan de weg in gemeenteland, maar is helaas nog vrij zeldzaam.
Deze motie moet daar verandering in brengen voor Velsen.
Voorafgaand aan het Speel- en beweegplan zijn er verschillende sessies georganiseerd.
Eén van de insprekers heeft in de sessie van 10 juni 2021 nadrukkelijk gewezen op de
meerwaarde van pumptracks. Ook is er in de sessies daarna gepleit voor deze
voorziening, maar uiteindelijk slechts onderdeel geworden van een brede opsomming.
Een pumptrack verdient een kans in Velsen, mede gezien het krappe budget voor
nieuwe voorzieningen.
Wat is een pumptrack? 1
Een pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten, die elkaar
ritmisch opvolgen. Je kunt het zien als een kruising tussen een BMX-baan en een
skatepark. Daardoor is het geschikt voor crossfietsen (BMX), mountainbikes,
stuntstepjes, loopfietsen, inline skates, longboards en skateboards. Dus eigenlijk voor
alle fiets- en skatesporten.
En dat is het grote voordeel ten opzicht van de eerder genoemde buitenspeelplaatsen.
Het is laagdrempeliger en bereikt een grotere doelgroep.
Pumptracks zijn een laagdrempelige beweegvoorziening voor jong en oud!
Er zijn in elk geval tientallen redenen om te kiezen voor de aanleg van een pumptrack in
Velsen. Een bloemlezing:
1. Het is leuk en geschikt voor een brede doelgroep. Op een pumptrack kan jong en
oud(er) samen sporten in goede harmonie.
2. Het rijden op een pumptrack is relatief eenvoudig en snel onder de knie te krijgen.
Niet alleen volwassenen en tieners vinden snel het ritme; ook jongere kinderen
maken snel hun rondjes. Het gebruik is laagdrempelig en veilig.
3. Een pumptrack is, mits voldoende breed aangelegd, ook goed berijdbaar voor minder
validen die voorzien zijn van een geschikte rolstoel. Daarmee kan een pumptrack ook
bijdragen aan een uitdagende en inclusieve speelvoorziening.
4. Een pumptrack vormt de basis van een goede fietsbeheersing, die in alle facetten van
het fietsen van meerwaarde is. Het helpt daarmee bij de ontwikkeling van mobiliteit bij
kinderen.
5. De pumptrack zorgt voor beweging. Het is een gezonde activiteit en het geeft die
natuurlijke ‘kick’ waar jongeren naar op zoek zijn.
6. Het is een ‘total body workout’. Een gezonde bezigheid in de openlucht. Je gebruikt
niet alleen je been- of armspieren, maar diverse spiergroepen in je lichaam.
7. De pumptrack biedt een onderhoudsvriendelijke en vandalisme-proof oplossing voor
het faciliteren van vrijetijdsbesteding in de openbare ruimte.
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8. Pumptrack is een officiële fietsdiscipline en kent een UCI wereldkampioenschap.
9. Een pumptrack kan een basis zijn van doorstroming naar de BMX- (Velsen-Noord) of
mountainbikesport (Spaarnwoude).
10. Op verschillende plaatsen in Nederland en daarbuiten vormt een pumptrack een
onderdeel van een totale wielerexpierence; een wielerbeleving. Een
mountainbikeparcours en wielerbaan zijn er al in (de nabijheid van) Velsen. Een
pumptrack nog niet.
11. Een pumptrack biedt ook ruimte voor skateboards en stuntsteps. Een skatebaan biedt
andersom geen goede gelegenheid voor een fiets en is feitelijk een kruising tussen
BMX-baan en skatepark.
12. In het kader van vergroening biedt een goed aangelegde pumptrack ook voldoende
mogelijkheden voor het toevoegen van groen, zoals gras tussen de baan.
(Theoretisch kan een pumptrack volledig van natuurlijke materialen worden
aangelegd, maar vraagt dan zeer veel onderhoud en is vandalismegevoelig).
13. Een pumptrack is er ook in tijdelijke vorm, bijvoorbeeld de pumptrack container. Deze
maakt sporten toegankelijk voor iedereen, ook voor minder valide kinderen.
Financieel:
De gemiddelde prijs voor de aanleg van een pumptrack ligt op ca. € 75 per m2 terrein
oppervlak. 2Een pumptrack kan natuurlijk verschillende formaten hebben, maar minimaal
is er wel 500m2 nodig. De meeste pumptrack zitten tussen de 1000-1500 m2 en de
grootste zijn 3000 m2 en meer. Qua kosten loopt het dus uiteen van grofweg € 40.000
voor de kleinste tracks tot € 250.000 voor de grootste.
Ter illustratie: de skatebaan in Santpoort-Noord heeft een oppervlakte van circa 350m2.
Daarmee is het realistisch om in te zetten op een relatief kleine pumptrack van circa
500m2 (ca. €40.000)
Een greep uit de soorten pumptracks en diversiteit aan gebruikers:

2

Raming verkregen via Velosolutions Benelux

