
 

 
De kracht van wandelen   
6 punten voor wandelen in jouw provincie 
 
Wandelen is al jaren de populairste vorm van actieve vrijetijdsbesteding. 
Bovendien, wandelen helpt om fysiek en mentaal gezond te blijven, even te 
ontspannen en om de pracht van natuur, erfgoed en landschap in de provincies 
te ontdekken. Het loont dus om te investeren in wandelen. Dat kan door stad en 
land toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor iedereen die een ommetje 
maakt tijdens de werkdag, loopt naar de winkel, een wandeling maakt in de 
buurt, of op wandelvakantie gaat. Dat vraagt  niet alleen om specifieke 
infrastructuur waar je prettig en veilig kunt wandelen, maar ook om een 
omgeving die uitnodigt om vanuit je voordeur op pad te gaan. Wandelnet doet 
zes concrete suggesties waarmee de kracht van wandelen in de provincies kan 
worden benut.  

 

 

1. 
Maak wandelbeleid en koppel wandelen 
aan andere beleidsvelden 
want: er wordt nog te weinig onderkend 
dat meer ruimte voor lopen positief 
bijdraagt aan diverse grote 
beleidsopgaven van de provincie.  
 

2. 
Investeer in aantrekkelijke, veilige en 
fijnmazige wandelinfrastructuur 
want: de vraag naar prettige ruimte om 
te lopen in de stad en het buitengebied is 
groter dan het aanbod. Daardoor kiezen 
mensen minder snel om te lopen naar 
hun bestemming en wandelt iedereen in 
dezelfde (kwetsbare) gebieden. 

3. 
Blijf investeren in dekkende en 
hoogwaardige routenetwerken.  
want: een routenetwerk is nooit af, 
continu onderhoud en een 
kwaliteitsimpuls zijn nodig zodat routes 
worden gevonden en gebruikt.  
 
 

4.  
Stimuleer openstelling van terreinen en 
werk aan de aanleg van nieuwe paden 
want: Nederland is versnipperd. Te veel 
aantrekkelijke gebieden zijn niet 
toegankelijk voor wandelaars of 
onbereikbaar vanuit huis. 
  

5. 
Voorkom en verminder barrièrewerking 
door weg, spoor en waterweg 
want: aanleg van wegen, opheffen van 
overwegen en verdwijnen van 
veerpontjes leidt tot onnodige omwegen. 
De onveiligheid voor wandelaars neemt 
toe, de mogelijkheid voor een mooi 
ommetje vlakbij huis verdwijnt. 
 

6. 
Bescherm onverharde, cultuurhistorische 
en groene paden 
want: de trage paden waar wandelaars 
graag over lopen worden bedreigd met 
afsluiting, verklinkering of asfaltering. 

  



 

 

Belangrijk voor veel beleidsopgaven 
Wandelen legt verbindingen tussen en draagt bij aan verschillende beleidsopgaven: 
 

Brede welvaart 
Wandelen maakt inwoners gelukkiger en 
gezonder. 

Vitale samenleving  
Wandelen helpt tegen overgewicht en 
depressie, zorgt voor gezondheid en 
sociale interactie. 

Transitie landelijk gebied 
In een toegankelijk buitengebied leren 
we onze omgeving beter kennen en 
waarderen. Nieuwe wandelpaden kunnen 
zo bijdragen aan meer inzicht in en 
draagvlak voor gebiedsontwikkeling. 

Vrijetijdseconomie 
De grote aantrekkingskracht van 
wandelen voor eigen bewoners en 
bezoekers uit binnen- en buitenland 
zorgt voor bestedingen bij het 
toeristisch-recreatieve bedrijfsleven, 
retail en horeca. 

 

Spreiding recreatiedruk 
Fijnmazige routenetwerken geven 
wandelaars keuze-opties en zorgen voor 
spreiding in ruimte en tijd. 

Woningbouwopgave 
Met meer ruimte voor lopen bouwen we 
aan fijnere omgevingen om in te werken, 
wonen én recreëren. 

Duurzame mobiliteit 
Lopen is schone mobiliteit. Er is geen 
externe aandrijving nodig en er komt 
geen broeikasgas, fijnstof of 
geluidsoverlast aan te pas. 
Mobiliteitsbeleid met prioriteit voor lopen 
(vóór fietsen, OV, deelmobiliteit en 
privé-auto) maakt uw provincie schoner. 

Omgevingsbeleid 
Omgevingsbeleid met meer ruimte voor 
lopen is integraler en zorgt voor 
verbinding tussen beleidsopgaven

  

Meer informatie vindt u op: https://www.wandelnet.nl/ of neem contact op met Frank Hart, 
coördinator belangenbehartiging via tel: 06 – 23716550 of mail: fhart@wandelnet.nl 

Over Wandelnet 

Wandelnet gelooft dat wandelen iedereen 
vooruithelpt. Omdat wandelen leuk en gezond is, 
bijdraagt aan economische ontwikkeling en een 
duurzame, vitale samenleving. Samen met collega-
organisatie Nivon ontwikkelt en beheert Wandelnet 
12.000 km Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s®) 
en Streekpaden. Op landelijk, regionaal én lokaal 
niveau maakt Wandelnet zich sterk voor de belangen 
van wandelaars en voetgangers. Vanuit verschillende 
dossiers zoals sport, natuur, ruimte, mobiliteit en 
gezondheid pleiten we voor de kwaliteit en het 
behoud van wandelinfrastructuur en -netwerken. 


