
Wist je dat... voor 33% van de Duitsers, 24% van de  

Belgen en 22% van de Britten wandelen (incl. stads- en strand-

wandelingen) in de top 5 van belangrijkste activiteiten in Nederland 

staat.

Factsheet recreatief 

wandelen  
in Brabant

Aanbod

 Brabant heeft een wandelnetwerk van 

9.875 kilometer.

 De provincie was in 2013 de eerste 

provincie met een dekkend wandel-

knooppuntensysteem.

 In 2017 krijgt een groot deel van 

Brabant nieuwe wandelpanelen en 

worden thematische wandelroutes met 

extra beleving toegevoegd.

Kenmerken recreatief wandelen

Participatie
60% van de 

Brabanders (1,5 

miljoen personen)

wandelt in de vrije 

tijd.

Bekendheid
Ruim een kwart 

van de wandelaars 

in Brabant kent de 

knooppuntroutes.

Trends en ontwikkelingen

 Meerdaagse thematische routes zoals historische routes langs vestingsteden zijn 
populair onder de wandelaars.

 Wandelen sluit niet alleen aan bij de behoefte aan beweging, maar ook bij de  
behoefte aan balans als tegenreactie op het drukke dagelijks leven. 

 De technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat wandelaars onderweg gebruik 
maken van digitale hulpmiddelen. 

 Brabant heeft de afgelopen 3 jaar tweemaal de titel ‘wandelgemeente van het jaar’ 
binnen gesleept (2014 Eersel, 2016 Valkenwaard).

Frequentie
34% van de 

wande laars in 

Brabant wandelt 

minstens eens per 

week.

Gebruik  
knooppuntroutes
Tijdens 2,3 miljoen 

wandelingen in 

Brabant worden 

knooppuntroutes 

gebruikt.

Duur wandeling
Gemiddeld duurt 

een wandeling 

in Brabant 111 

minuten oftewel 

bijna twee uur.

Aantal activiteiten
Nederlanders  

maken in 2015 

62,4 mln wande-

lingen van één 

uur of langer in 

Brabant. 

Brabant en de rest van Nederland

Top 3 recreatief wandelen
1. Zuid-Holland 82 miljoen
 wandeltochten

2. Noord-Holland 65 miljoen
 wandeltochten

3. Noord-Brabant 62 miljoen
 wandeltochten 2
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Wist je dat...
In 2015 tijdens 

2,3 miljoen wan-

delingen gebruik 

gemaakt werd 

van het knoop-

puntennetwerk. 

Ter vergelijking: 

1,2 miljoen 

wandelingen gaat 

via een papieren 

wandelkaart 

en 1,6 miljoen 

wandelingen met 

GPS. 

Wist je dat... 
De bestedingen 

per wandeling in 

Brabant, tegen de 

landelijke trend in, 

gegroeid zijn. 

www.routesinbrabant.nl / info@routesinbrabant.nl 

Profiel wandelaar

Bestedingen
(excl. vervoer en parkeren) 

Waarderingen

Wandeling in Brabant: 7,7
Maar liefst 57% gaf het een cijfer 8 of hoger 

Best beoordeeld:
Omgeving 7,6
Drukte paden 7,6
Paden en wegen 7,4
Routeverloop 7,4
Medegebruik paden 7,2

Aandacht nodig:
Aanbod horeca 5,4
Aanbod bezienswaardigheden 6,2

Wensen

Groepsgrootte:  
2,1 personen  

64% 
van de wandelingen 

zijn in de eigen
gemeente

26% 
stellen 50-65 jaar

26% 
gezinnen met kids 

<12 jaar

56%  
is vrouw

Ruime parkeer-

gelegenheid op 

start- en eindpunt, 

bankjes, vuilnis-

bakken en duidelijke 

beweg wijzering.

Voldoende en  

ge opende KANS

horeca en verwijzing 

er naartoe, hier scoort 

Brabant slechts een 

5,4. 

Wandelpaden 

scheiden van overig 

verkeer.

Per activiteit
Bestedingen per wandeling (>1 uur) in 2015. 

94%
is wandelaar uit 
Noord-Brabant 

Totale uitgaven in Brabant 2015 

Colofon
Er zijn verschillende factsheets over routerecreatie in Brabant: fietsen, wandelen, varen, ruiteren en mountainbiken. Bij de factsheet hoort 

een onderlegger die de onderzoeksmethodiek, bronnen en definities beschrijft. Deze is te vinden op: www.routebureaubrabant.nl
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54 cent 

€ 12 miljoen
aan wandelvakanties

€ 33,7 miljoen
aan wandelactiviteiten

11% t.o.v. de totale uitgaven in 
Nederland

T.O.V. 2012/2
01

3+8
cent

69 cent

T.O.V. 2012/2013

-7
cent

24%  
leefstijl wandelaars 
Lime: vrij, rust en 

ontspanning

23%  
wandelaars 

leefstijl Geel:  
uitbundig,  

genieten, actief 
en sportief


