
EEN KWESTIE VAN BEGRIP(PEN)

WANDELEN IN NEDERLAND 
(BRON: CVTO)

LOPEN IN NEDERLAND 
(BRON: CVTO)

WIE DE WANDELAAR IS  
(BRON: CVTO)

55%

16% TOT 18 JAAR, 
44% TUSSEN 

18 EN 55, 

40% IS 55+

45%

WAAR EN WAAROM   
(BRON: NATIONALE WANDELMONITOR)

MOTIVATIE: 
buiten zijn (30%), ontspanning/ 

hoofd leegmaken (23%), conditie (13%)
MEEST BEWANDELDE OMGEVING: 

bos (24%), eigen wijk (22%), stad (21%),  
landelijk (18%)

WANDELAAR 
iemand die te voet gaat voor plezier of sport 
(recreatief), van ommetje tot lange-afstand

VOETGANGER 
iemand die zich te voet 
verplaatst met functio-
neel doel (utilitair)

(BRON: PEDESTRIAN’S QUALITY NEEDS)

1.110 X
PER JAAR

TOTAAL 60,32 MIN. P/D 
WAARVAN 
9,22 MIN TE VOET 

18%

82%

VERPLAATSING

REIZEN

10,5 MILJOEN 
wandelaars maken wandeling van minimaal  

1 uur voor plezier en gezondheid

441 MILJOEN
wandelingen per jaar (minimaal 1 uur), 

gemiddelde wandeling is 112 minuten lang

1,2 MILJOEN  
Langeafstandswandelaars

Het wordt tijd voor een Stimuleringsbeleid Lopen: een Nationaal Wandelnet 

met meer ruimte voor de mens te voet. Wij zien dat niet als nieuw beleid, 

maar als integraal onderdeel van omgevingsvraagstukken, ruimtelijke opga-

ven en infrastructurele ingrepen. Omdat alle Nederlanders wel eens wande-

len: of je nu een ommetje maakt, de hond uitlaat, naar de bushalte loopt of 

een etappe van het Pieterpad wandelt. Het zijn allemaal verplaatsingen te 

voet. Want lopen is leuk en gezond, draagt bij aan economische ontwikke-

ling en een duurzame samenleving. 

Daarom pleit Wandelnet voor: 1  wees zuinig op onze wandelpaden  

 2  voeg ontbrekende schakels toe 

 3  doorbreek de verhokking 

 4  maak Nederland (nog) mooi(er).

RUIMTE VOOR LOPEN



WANDELEN LEVERT EEN BIJDRAGE AAN:

Economie: Wandelaars geven in Nederland per jaar in totaal 1,7 miljard euro uit. 
Het grootste deel hiervan wordt uitgegeven aan: vervoer naar startpunt (494 miljoen 
euro), wandelmateriaal zoals kleding (347 miljoen euro) en wandelvakanties  
(322 miljoen euro) Ook levert wandelen een bijdrage aan het inkomend en uitgaand-
toerisme door onder meer het internationale netwerk van Lange-Afstand-Wandel-
paden.

Gezondheid:  winst voor gezondheid, zowel preventief als curatief

Mobiliteit: lopen leidt tot minder autogebruik, vermindert verkeerscongestie,  
parkeerproblemen en luchtvervuiling. 

OPBRENGST VAN WANDELEN

OMGEVINGSWET

In de Omgevingswet wordt de fysieke leefomgeving gedefinieerd, waaronder infrastructuur: 

“wegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, en spoor-

wegen, (…)”. De infrastructuur voor onder andere wandelen dient  daarmee expliciet de 

aandacht te krijgen in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen.

KWALITEIT VAN INFRASTRUCTUUR
■ waar mogelijk aparte voetpaden; geen 

medegebruik van wegen of fietspaden
■ verkeersveilig lopen en oversteken
■ geen barrières (verkeerswegen, spoorlijnen, 

industriegebieden etc.)
■ voor wandelaars: liefst onverhard (graspad, 

bospad, zandweg, karrenspoor, oever etc.)
■ voor voetgangers: obstakelvrij en verkeersveilig 

KWALITEIT VAN OMGEVING
■ toegankelijke gebieden, zoals natuur, land-

schap en landgoederen
■ beweegvriendelijke leefomgeving in stad en 

dorp
■ rustig, liefst zonder lawaai van verkeer of 

industrie
■ voor wandelaars: afwisselend landschap 

en (cultuur)historie: open en gesloten, 
bijvoorbeeld typische landschapselementen 
als dijken en sluizen

■ voor voetgangers: efficiënte directe loop-
routes naar bestemmingen, sociaal veilig

KWALITEIT VAN VOORZIENINGEN
■ openbaar vervoer, ook in het weekend, 

parkeermogelijkheden
■ informatie over wandel- en looproutes
■ aanwezigheid van restaurants, cafés en 

winkels
■ bankjes en rustplekken
■ voor wandelaars: overnachtingsmogelijk-

heden zoals hotels, logies met ontbijt, 
campings

■ voor voetgangers: lopen goed afgestemd 
op andere vervoersmodaliteiten (bus, trein, 
P&R)

WENSEN

De Omgevingswet, Omgevingsvisies en Omgevingsplannen vormen het kader voor het ruimte-
lijk beleid in Nederland. De Omgevingswet regelt dat de infrastructuur voor wandelen expliciet 
onderdeel is van de fysieke leefomgeving.
Wensen van Wandelnet:
■ De Nationale Omgevingsvisie dient een aantrekkelijke en toegankelijke leefomgeving na te 

streven en bescherming te bieden van de recreatieve infrastructuur voor alle wandelaars in 
Nederland. Samen met onderliggende regelgeving in de Omgevingswet wordt het nationale 
wandelroutenet geborgd en zijn verantwoordelijkheden tussen Rijk, Provincies en Gemeenten 
hierover vastgelegd.

■ De Provinciale Omgevingsvisies dienen te leiden tot kwaliteitsverbetering van de recreatieve 
infrastructuur, voorkomen barrièrevorming en financieren de borging van wandelroute-
netwerken. De Provinciale Omgevingsplannen stellen regels op om dit te bewerkstelligen.

■ De Gemeentelijke Omgevingsvisies nemen de formele en informele wandelpaden op in hun 
inventarisaties. Ze zoeken adequate oplossingen wanneer door ruimtelijke ingrepen deze 
paden worden bedreigd en verbeteren zo de kwaliteit van de infrastructuur. In de Gemeente-
lijke Omgevingsplannen worden daartoe regels opgesteld.

LOPEN IN OMGEVINGSVISIES EN –PLANNEN



WAAR HET KNELT

In de afgelopen 25 jaar was de wandelaar 
in het overheidsbeleid te weinig in beeld. 
De aandacht was voornamelijk gericht op 
vraagstukken zoals voldoende woonruimte 
voor iedereen, economische ontwikkeling, 
automobiliteit.

MEER VRAAG DAN AANBOD
Terwijl wandelen steeds populairder werd, 
verdwenen steeds meer mogelijkheden om 
te lopen. Wandelpaden werden opgeheven of 
verhard, het landschap verrommelde, dorpen 
en steden zijn uitgedijd.

BARRIÈRES
Wandelen dicht bij huis is populair. Maar de 
snelle infrastructuur (spoorlijnen, autowegen) 
knelt soms de langzame infrastructuur af. Ze 
veroorzaakt barrières in doorgaande landelijke 
wandelroutes of dwingt de wandelaar zelfs 
dicht bij huis al tot een omweg. 

WEINIG KEUZEMOGELIJKHEDEN
Variatiemogelijkheden stimuleren het wan-
delen. Daarvoor zijn meerdere paden nodig 
die niet te ver van elkaar liggen: een fijnmazig 
padennetwerk – juist ook in de buurt van woon-
kernen. Veelal ontbreekt het daaraan.

Wandelnet streeft naar een leefomgeving met een infrastructuur die gericht is op de mens-te-voet. 
Dat betekent een  FIJNMAZIG NETWERK VAN WEGEN EN PADEN  dat aansluit op de actieradius 
van wandelaars. 
Een toegankelijke leefomgeving waarin mensen zich zowel recreatief als utilitair prettig en veilig 
kunnen bewegen.

We vinden dat  IEDEREEN RECHT HEEFT OP EEN OMMETJE  vanaf zijn voordeur of je nu in de 
stad woont of in het buitengebied. Om een frisse neus te halen, een ommetje te maken, de hond 
uit te laten of een lunchwandeling te maken.

Verder maken we ons sterk voor Nederland als wandelland; met een routenetwerk van  
 LANGE-AFSTAND-WANDELPADEN  zorgen we er voor dat ons land in al zijn verscheidenheid te 
voet beleefbaar is van noord naar zuid en van oost naar west.

ONS STREEFBEELD – EEN NATIONAAL WANDELNET



SAMEN WERKEN AAN EEN NATIONAAL WANDELNET?

1  WEES ZUINIG OP ONZE WANDELPADEN
Laten we zuinig zijn op wat er is: cultuurhisto-
rische verbindingen (zoals oude kerkepaden) 
en toegankelijke natuur. Besluit niet zomaar 
tot asfalteren van onverharde paden tot 
fietspad en het opheffen van de openbaarheid 
op wegen, zodat die verdwijnen. Houd de 
dorps- en stadsranden toegankelijk, bijvoor-
beeld door paadjes langs sportterreinen, door 
groenstroken en over het gras langs de sloot. 
Onderhoud het bestaande padennetwerk.

2   VOEG ONTBREKENDE SCHAKELS TOE
Bouw mee aan het padennetwerk. Voeg 
ontbrekende schakels toe, bijvoorbeeld door 
middel van medegebruik van schouwpaden 
of faunapassages en aansluiting met nieuwe 
boerenlandpaden. Creatieve oplossingen, 
zoals taludtrappen en wandelstroken in brede 
wegbermen kunnen al snel voor ‘nieuwe’ 

verbindingen zorgen. Ommetjes en doorsteek-
jes bieden de benodigde fijnmazigheid in de 
wandelinfrastructuur.

3
 DOORBREEK DE VERHOKKING

Hef barrières op: zorg voor voldoende en veili-
ge oversteekplaatsen, behoud van overwegen 
en medegebruik van ecoducten. Wandelstro-
ken langs waterwegen, goedkope oplossingen 
voor bruggen en tunneltjes helpen bij het 
creëren van een wandelinfrastructuur.

4
 MAAK NEDERLAND (NOG) MOOI(ER)

Toegankelijkheid (ergens kunnen lopen) is 
één, maar aantrekkelijkheid is een tweede. 
Zorg voor bescherming van natuur, maar 
ook voor in standhouding van cultuurhisto-
rie en landschapselementen. Maar ook een 
aantrekkelijke bebouwde omgeving: stadsran-
den, bedrijventerreinen en woonwijken zijn 
voetgangersvriendelijk in te richten.

INSPIRATIE

Het CROW, kenniscentrum voor verkeer 
en vervoer, heeft een drietal publicaties 
uitgebracht die behulp-
zaam kunnen zijn bij de 
concrete uitwerking.

■ Barrièrewerking van 
lijninfrastructuur 
(publicatie nr. 299)

■ Recreatieve 
stad-landverbin-
dingen (publicatie 
nr. 301)

■ Lopen loont  
(publicatie nr. 333)

WANDELNET wil wandelen in Nederland de 
plaats geven die het verdient: een goede moge-
lijkheid om overal te voet op pad te gaan. Om-
dat wandelen leuk en gezond is, bijdraagt aan 
economische ontwikkeling en een duurzame 
samenleving. WWW.WANDELNET.NL 
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WANT LOPEN ZORGT VOOR:
■ verhoging sportparticipatie
■ stimulering gastvrijheidseconomie
■ vergroting natuurbeleving 
■ verbetering volksgezondheid 
■ duurzame vormen van mobiliteit
■ sociale cohesie 
■ participatie van vrijwilligers
■ vitale steden en levendigheid op straat

Net zoals Nederland een Rijkswegennet kent en een Nationaal Natuurnet, streven we ook naar 
een Nationaal Wandelnet. Daar kunnen we samen aan bouwen!

“Every city should have a law of 
two words: pedestrians first.”
GIL PENALOSA, FOUNDER 8-80 CITIES


