
• 1,2 miljoen LAW-wandelaars

• 32,1 miljoen wandelingen
per jaar van minimaal 15 km. 

Hiervan is 77% recreatief en 
23% wandelsport

• Motieven: buiten willen zijn 
(25%), ontspanning (19%), 
conditie (13%)

• Leeftijd:  35-64 jaar (57%)

Ten opzichte van de ‘reguliere’ 
wandelaar, treft een LAW’er meer 
voorbereidingen. Bij 11,6 miljoen 
(36%) lange wandelingen maakt 
men gebruik van routefaciliteiten
zoals gps/routekaart, begeleiding, 
markering en routenetwerken. 
Overige wandelingen worden vaak 
in bekende omgeving gemaakt.

• Gezelschap: 2,6 personen*
• Duur: 222 minuten (3,7 uur)*
• Lengte (bij max 50km): 20,3 km*
• Populairste wandeldagen: 

zondag (27%), zaterdag (21%) 
en woensdag (13%)

* gemiddeld

Zondag is ook voor LAW de favoriete 
wandeldag. Opvallend is wel het 
grotere aandeel zaterdagwandelingen 
(21% LAW versus 16% regulier).

Gemiddelde uitgave per lange 
wandeling: € 6,85 per persoon
(o.a. consumpties: €1,88 en 
vervoer: €3,97). Dit is hoger dan 
de uitgave tijdens een reguliere 
wandeling (€1,95). De 32 miljoen 
wandelingen zorgen dus voor een 
opbrengst van 220 miljoen euro.

4,5 miljoen wandelingen gingen 
specifiek over het LAW-netwerk, 
dit is goed voor 31 miljoen euro.



Wanneer we het aantal 
wandelingen afzetten tegen het 
aantal inwoners per provincie, 
dan zien we een verschuiving en 
springen de volgende provincies 
er positief uit:

• Limburg (+86 %)
• Flevoland (+69%)
• Gelderland (+36,7%)

In de provincies Drenthe (-45%), 
Utrecht (-26%) en Overijssel

(-24%) worden in verhouding tot 
het aantal inwoners het minste 
wandelingen gemaakt. 

NB. Door afronding van de getallen is het 
totaalpercentage in de tabel niet exact 100% 
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Provincie Abs. %

Zuid-Holland 5.519.000 17%

Gelderland 5.264.000 16%

Noord-Brabant 4.500.000 14%

Noord-Holland 4.387.000 14%

Limburg 3.821.000 12%

Utrecht 1.770.000 6%

Overijssel 1.644.000 5%
Friesland 1.492.000 5%

Flevoland 1.294.000 4%
Zeeland 906.000 3%

Groningen 879.000 3%

Drenthe 512.000 2%

In de recreatieve sector worden 
doelgroepen vaak opgedeeld in de kleuren 
van de BSR-leefstijlen. De drie dominante 
leefstijlkleuren bij LAW-ers zijn:

Geel (23%)  
sociaal, actief, sportief

Lime (22%)
rust, ontspanning, eigen omgeving

Aqua (18%)
cultureel sportief, lekker buiten

Bij LAW-wandelaars zien we ten opzichte 
van de ‘reguliere’ wandelaar een sterker 
aandeel in de groepen Aqua, Blauw en 
Paars. Hieruit kun je concluderen dat de 
LAW-wandelaars ‘blauwer’ recreëren: 
sportief, luxe, stijlvol, culturele interesse, 
meer gericht op de activiteit dan op de 
groep.

Meer informatie en uitleg over Leefstijlkleuren in relatie tot wandelen is terug 
te vinden in de Nationale Wandelmonitor 2016 (p. 13-15). 

Cijfers in deze factsheet zijn afkomstig uit onderzoek dat Wandelnet via nationaal CVTO-
onderzoek (NBTC-NIPO, 2015) heeft uitgezet.

Totaal aantal LAW-wandelingen:  32.097.000


