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WANDEL/VOETGANGERSONTWIKKELINGEN FLEVOLAND TERUGBLIK 2021

0. INLEIDING
Dit is een tweede terugblik vanuit Wandelnet-Flevoland van de wandelontwikkelingen over een
afgelopen jaar, in dit geval 2021. Wandelnet maakt zich op landelijk, regionaal en lokaal niveau
sterk voor de belangen van wandelaars en voetgangers, en ontwikkelt en beheert (samen met
collega-organisaties Nivon en KWBN) 11.000 km Lange Afstandswandelpaden en streekpaden. 
Wandelnet-Flevoland komt op voor de wandel- en voetgangersbelangen in Flevoland.

2021 was, net als het jaar ervoor 2020, een Corona jaar. De bewegingsvrijheid van mensen werd
beperkt, er werd gevraagd afstand van elkaar te houden, er werd thuis gewerkt en zo meer. Wel
werd ook nu weer benadrukt dat iedereen toch vooral in beweging moest blijven en dat heeft
wederom geleid tot een groot aantal wandelaars dat aan de wandel ging. Uit onderzoeken van
NOC-NSF en Wandelnet bleek dat het aantal wandelaars fors is toegenomen.
Helaas bleek uit de landelijke Wandelmonitor 2021 dat Flevoland wordt gezien als de minst
aantrekkelijke wandelprovincie. Dit doet toch wat pijn en daarom wordt in deze terugblik een
bescheiden poging gedaan om tot een mogelijke verklaring van oorzaken hiervan te komen, met
een aantal suggesties voor een mogelijke verbeteringen. Op de volgende ontwikkelingen wordt
ingegaan.
- Landelijke onderzoeken/ontwikkelingen, betekenis voor Flevoland
- Wandelroutes in Flevoland
- Flevoland minst populaire wandelprovincie; ideeën voor verbetering
- Regionale beleidsontwikkelingen van belang voor wandelaars/voetgangers
- Sport- en beweegakkoorden
- Pionierspad
- andere ontwikkelingen, mogelijk interessant voor Flevoland

1. LANDELIJKE ONDERZOEKEN/ONTWIKKELINGEN, BETEKENIS VOOR FLEVOLAND
Uit een aantal landelijke onderzoeken blijkt dat wandelen de afgelopen jaren aan belang heeft
gewonnen. Uit het rapportþÿ�  �Zo sport Nederland, trends en ontwikkelingen in sportdeelname
2020 van NOC-NSF blijkt dat wandelen de meest beoefende sport is. In 2019 was dit fitness
(individueel, binnen). De sport wandelen groeit van ca 2,5 naar ca 3,3 miljoen beoefenaars.
Uit de nationale wandelmonitor, uitgebracht door Wandelnet blijkt dat 94% van de Nederlanders
van 16 jaar en ouder wel eens wandelt, dit zijn 13,7 miljoen personen. Het overgrote deel (84%)
van de Nederlanders van 16 jaar en ouder maakt wel eens een ommetje en tweederde gaat wel
eens een uur of langer op pad. Wandelen is één van de populairste vakantieactiviteiten.Tweederde
van de Nederlanders wandelt tijdens de vakantie en 7% van de Nederlanders ondernam
afgelopen twee jaar een specifieke wandelvakantie. Tevens blijkt uit de Wandelmonitor dat tijdens
de coronacrisis zeven op de tien jongeren tot 30 jaar meer is gaan wandelen. Van degenen die
meer zijn gaan wandelen is het merendeel van plan dit te blijven doen. Er wordt dus fors meer
gewandeld in Nederland. Helaas blijkt uit de Wandelmonitor ook dat Fl voland de minst populaire



wandelprovincie is. Gelderland is de meest populaire, gevolgd door Limburg en Drenthe. Voor 
meer uitgebreide informatie over de Wandelmonitor, zie het laatste hoofdstuk. Ook blijkt uit 
publicaties van uitgeverijen en Wandelnet dat het aantal verkochte wandelgidsen fors is 
toegenomen, genoemd is wel met 60% meer.

2. WANDELROUTES IN FLEVOLAND.
Zoals ook al de Terugblik van 2020 is gesignaleerd is het aanbod aan wandelmogelijkheden in 
Flevoland best aanzienlijk. Op de site van Visit Flevoland zijn meer dan 80 wandelingen 
aangegeven. Er zijn 13 toeristische overstappunten (TOP’s), maar bij 6 zijn geen 
wandelmogelijkheden aangegeven. Op de sites van vvv’s/visit van de betreffende gemeenten is 
de informatie over wandelroutes redelijk tot goed, met uitzondering van Lelystad dat slechts 
summiere informatie over wandelroutes geeft. Dit wordt echter goed gemaakt door het online 
routeplatform van Sportbedrijf Lelystad waarop heel veel wandelroutes zijn te vinden. Maar 
verwijzingen naar wandelroutes op andere sites, bijvoorbeeld van natuurorganisaties, vindt 
dikwijls niet plaats. De informatie van de natuurorganisaties Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten is goed, terwijl het Flevolandschap op een goede manier aan een inhaalslag 
bezig is. Daarnaast bestaan er 12 Kuierlattenroutes, het Flevolandse equivalent van de 
Klompenpadroutes uit Gelderland en Utrecht, gecoördineerd door Landschapsbeheer Flevoland. 
Op de bekende wandelsite www.wandelzoekpagina.nl is informatie over wandelroutes in 
Flevoland goed uit te zoeken. Drie wandelrouteaanbieders springen er op deze site uit: Mari 
wandelt (inmiddels 26 natuurroutes in Flevoland (was 22 in 2020), en 10 stadse en buitenom 
wandelroutes in en om Lelystad, zie ook https://marismits.wordpress.com/wandelroutes/ ), 
groene wissels (22 wandelroutes, opgezet door Bart van der Schagt; deze staan ook in de enige 
wandelgids over Flevoland, Provinciewandelgids Flevoland, en tenslotte trage tochten (9, was 7 in 
2020), opgesteld door Rutger Burgers, zie https://www.wandelzoekpagina.nl/wandelen-in- 
Flevoland/. Tot slot moet het initiatief ‘StationsOmmetjes’ van de NS worden genoemd waarmee 
de NS de Nationale Loopaward 2021 heeft gewonnen. StationsOmmetjes zijn wandelingen die 
beginnen en eindigen bij een station in de buurt. Vanuit ieder station in Flevoland is een dergelijke 
wandeling te maken. Ze zijn veelal bedacht door de eerder genoemde Bart van der Schagt. Zie 
voor nadere info https://www.reisjefit.nl/wandelen. Dit betreft routes die via wandelzoekpagina.nl 
zijn terug te vinden.

3. FLEVOLAND MINST POPULAIRE WANDELPROVINCIE; IDEEËN VOOR VERBETERING 
Het is jammer dat Flevoland als wandelprovincie zo slecht wordt gewaardeerd. Natuurlijk wordt 
Flevoland nog steeds door veel Nederlanders gezien als plat en leeg, maar de Flevolanders weten 
dat er veel is veranderd, en er veel natuur- en wandelmogelijkheden zijn bijgekomen.

Op basis van de informatie over wandelroutes, genoemd in hoofdstuk 2, is t.b.v. deze terugblik 
voor deelgebieden geïnventariseerd hoe groot het aanbod aan wandelroutes is. Hiertoe is 
Flevoland grofweg ingedeeld in 4 deelgebieden:
-Noordoostpolder (inclusief Urk), ruim 40 wandelroutes,
-Oostelijke Flevoland (dwz Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen, Harderbos), ruim 30 
wandelroutes,
Lelystad en omstreken, dwz incl Larserbos en Knarbos, ruim 45 wandelroutes, 
-Zuidelijk Flevoland (Zeewolde en Almere, inclusief de Almeerse kant van de 
Oostvaardersplassen), ruim 45 wandelroutes
Totaal dus ruim 160 wandelroutes. Dit is exclusief het Pionierspad, het lange afstandswandelpad 
van Steenwijk naar Muiden, via Flevoland (9 etappes in Flevoland), en de routes op het digitaal 
routeplatform Lelystad van Sportbedrijf Lelystad (zie hiervoor hoofdstuk 5).

Flevoland heeft één lange afstandswandelroute, het Pionierspad, maar het is de enige LAW 
zonder wandelgids. Daar wordt weliswaar nu, in opdracht van de provincie, hard aan gewerkt, 
maar het is toch jammer dat dat nu pas is, terwijl de herziene wandelroute in november 2019 is 
geopend. Daarnaast bestaat er slechts één wandelgids met wandelroutes in Flevoland. 
In alle provincies is of wordt geïnvesteerd in wandelknooppuntennetwerken. Een 
wandelknooppuntennetwerk is het zelfde als een fietsknooppuntennetwerk, alleen i.p.v. voor 
fietsers, voor wandelaars. Flevoland is de enige provincie waar nog geen (delen van een) 
wandelknooppuntennetwerk bestaa(n)t, of er over wordt nagedacht. Natuurlijk ligt een 
wandelknooppuntenenetwerk voor de gehele provincie niet voor de hand, maar een dergelijk 
netwerk is wellicht denkbaar in (delen van) zuidelijk Flevoland, in Lelystad en omgeving, en langs 



de randmeren en het Kuinderbos, maar dan gekoppeld aan de provinciale netwerken van 
Gelderland en Overijssel. Ook één of meer streekpaden, dit zijn provinciale lange afstandspaden, 
zijn goed denkbaar, zoals van Lelystad naar Almere via Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen 
en Noorderplassen.

Uit deze globale inventarisatie volgt dat:
- het aantal wandelroutes in de diverse deelgebieden best aanzienlijk is,
- de (digitale) toegankelijkheid van wandelroutes per deelgebied voor verbetering vatbaar is. De 

wandelaar moet nu weten op welke internetsite hij/zij moet kijken. Verwijzingen naar routes op 
andere sites kan al tot verbetering leiden.

- nadere studie naar uitbreiding van wandelmogelijkheden (streekpaden, 
wandelknooppuntennetwerken) aan te bevelen is

Deze acties, met daarbij de producten van het lopende project “Vergroten belevingswaarde van 
het Pionierspad”, kunnen bijdragen aan vergroting van de belevingswaarde en bekendheid van 
wandelmogelijkheden in Flevoland.

4. REGIONALE BELEIDSONTWIKKELINGEN VAN BELANG VOOR WANDELAARS/ 
VOETGANGERS
Omgevingsvisies en mobiliteitsplannen zijn belangrijke plannen waarin aandacht aan de belangen 
van de wandelaar/voetganger kan worden besteed. Er is afgelopen jaar een zienswijze ingediend 
bij de ontwerp-omgevingsvisies van Lelystad en Urk.
Betreffende de omgevingsvisie van Lelystad is de algemene lijn met redelijke aandacht voor de 
belangen van voetgangers/wandelen, onderschreven. Wel is op een aantal zaken nog nader 
aandacht gevestigd, zijn tekstvoorstellen gedaan en is er op gewezen dat 3 aantrekkelijke 
gebieden binnen de gemeentegrenzen in het ontwerp niet aan de orde komen namelijk het 
Rivierduingebied, het Larserbos en het Knarbos. Een groot deel van de opmerkingen is in de 
uiteindelijke definitieve omgevingsvisie overgenomen.
Betreffende de omgevingsvisie van Urk was het beeld dat de wandelaar/voetganger nauwelijks 
expliciet aan de orde kwam in de ontwerp Omgevingsvisie. Wel gebeurde dat impliciet. Als zaken 
niet echte expliciet benoemd worden bestaat de kans dat ze later in de praktijk ongewild worden 
vergeten. Om die reden zijn een aantal concrete tekstvoorstellen gedaan, die allemaal in de 
definitieve omgevingsvisie zijn overgenomen.
Tot slot is er wederom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij waterschap Zuiderzeeland in 
te spreken bij de verkenning van de mogelijkheden voor versterking van de IJsselmeerdijk. Met 
name is aangedrongen op natuurontwikkeling en bevordering recreatieve mogelijkheden bij 
versterking van het dijktraject. Een veelbelovende mogelijkheid is ontwikkeling van een 
zogenaamde vooroever bij de dijk.

5. SPORT- & BEWEEGAKKOORDEN
In alle 6 gemeenten in Flevoland zijn sport- en sport- en beweegakkoorden afgesloten. Ze zijn er 
op gericht om de bevolking meer aan sport en bewegen te laten doen. Lelystad is één van de 
eerste gemeenten die het Sportakkoord, in 2018 door voormalig minister Bruno Bruins van VWS 
gelanceerd, combineert met inzet op vitaliteit, zoals bepleit in het Nationaal Preventieakkoord van 
VWS. De afgelopen periode is in Lelystad hard gewerkt door sportorganisaties, partners uit 
onderwijs, zorg en preventie en lokale werkgevers om een uitdagend Sport- en Vitaliteitsakkoord 
inhoud te geven. Hoofddoel is om meer gezondheidswinst te halen door zo veel mogelijk mensen 
met plezier te laten bewegen.
In dit kader bevordert Sportbedrijf Lelystad wandelen via het project FitStap , het ‘ommetje lopen’ 
van de hersenstichting, en is als klap op de vuurpijl een online routeplatform opgezet. Zie https:// 
sportinlelystad.nl/wandel-en-hardlooproutes. Wandelnet-Flevoland heeft een groot deel van 
wandelsuggesties mogen aandragen.
Overleg heeft plaatsgevonden met Sportservice Flevoland om elkaar te informeren en zo mogelijk 
te versterken. Sportservice Flevoland richt zich als provinciale organisatie op de ontwikkeling en 
uitvoering van het sportbeleid in de provincie Flevoland.

6. PIONIERSPAD
Op 7 november 2019 is het hernieuwde Pionierspad feestelijke geopend door gedeputeerde 
Fackeldey van de provincie Flevoland. Het is de enige Lange Afstandswandelroute van Wandelnet 
waarvan nog geen wandelgids bestaat. De gehele wandelroute is wel op internet te downloaden 
en op kaarten weergegeven, en in het veld via de rood-witte markering en/of via de wandelapp 



van Wandelnet te volgen. Door 10 vrijwilligers wordt de markering gecontroleerd en zonodig 
gereviseerd.

Met de provincie Flevoland en Visit Flevoland heeft in 2020 en 2021 een aantal malen overleg 
plaatsgevonden over verdergaande promotiemogelijkheden van wandelen en het Pionierspad. 
Hierbij speelt “het verhaal van Flevoland” een belangrijke rol. Naast een wandelgids, en een 
update van de bezienswaardigheden (points of interest, poi’s), wordt daarbij gedacht aan filmpjes 
over een aantal poi’s, die zowel op de internetsite als onderweg bij de poi’s kunnen worden 
bekeken. In juli 2021 werd subsidieaanvrage voor het project “Vergroten belevingswaarde van het 
Pionierspad” toegekend.

Ook op het Pionierspad wordt meer gewandeld. Er kwamen meer opmerkingen over verdwenen 
markeringen, maar er werden ook meer (positieve) ervaringen gedeeld via twitter en internet blogs. 
Ook op de site van het Pionierspad worden inmiddels opmerkingen over de diverse etappes 
gemaakt.
Betreffende de route kwamen de volgende zaken aan de orde:
-Tussen Swifterbant en Lelystad zijn grote werkzaamheden aan de gang vanwege de realisatie 
van een groot pakket windmolens. Het betreft het plan Windplanblauw. Begin 2021 was de 
communicatie met Windplanblauw moeizaam tot onmogelijk, maar inmiddels werkt de 
communicatie goed. De wandelroute is helaas doordeweeks omgelegd moeten worden; in het 
weekend is de route normaal begaanbaar. De betreffende vrijwilliger was er heel druk mee.
-Het Flevolandschap is actiever bezig met de realisatie/actualisatie van gemarkeerde wandelroutes 
in haar gebied. Met boswachter Norbert Kwint heeft overleg plaatsgevonden over wijziging/ 
verbetering van de route in Kamperhoek en zijn de problemen/klachten aangekaart over de 
beloopbaarheid/onderhoud van de route langs Lepelaarstocht. In het Knarbos heeft het 
Flevolandschap nieuwe markeringspalen geplaatst waarvan ook gebruik gemaakt kon worden voor 
de markering van het Pionierspad.
-De maand oktober is door Wandelnet gepromoot als de maand van het onverharde pad. 
Nederland heeft 12 mooie provincies, met elk een eigen charme. Wandelnet zette per provincie 
een prachtig (vrijwel) onverhard gemarkeerd pad in het zonnetje. Voor Flevoland werd dat etappe 
3 van het Pionierspad, van Vollenhove via het Waterloopbos en het Voorsterbos naar de 
Enservaart.

7. ANDERE ONTWIKKELINGEN MOGELIJK INTERESSANT VOOR FLEVOLAND
Wandelen is populair geworden, niet in de laatste plaats door de Corona uitbraak. Hierop wordt in 
een groot aantal steden zowel in Nederland als daarbuiten geanticipeerd. Steden en 
maatschappelijke partners maken werk van ‘de ideale wandelstad’ via samenwerkingsverbanden 
als Citydeal en @Ruimtevoorlopen. Stedelijke partners zijn inmiddels Rotterdam, Amsterdam, 
Leeuwarden, Nijmegen, Tilburg, Groningen en Zwolle. Ook internationaal zie je meer aandacht 
voor de voetganger in de stad, zoals in Parijs, Londen, Milaan, etc. Van deze ontwikkelingen 
kunnen de Flevolandse gemeenten ook leren.

Nationale Wandelmonitor 2021, samenvatting (uittreksel), uitgebracht door Wandelnet
Wandelen is populair, gezond voor lichaam en geest en goed voor de economie en een duurza- 
me(re) samenleving. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Wandelnet toont aan dat 94% van de 
Nederlanders van 16 jaar en ouder wel eens wandelt, dit zijn 13,7 miljoen personen.
Het overgrote deel (84%) van de Nederlanders van 16 jaar en ouder maakt wel eens een ommetje 
en tweederde gaat wel eens een uur of langer op pad. Wandelen is één van de populairste 
vakantieactiviteiten. Tweederde van de Nederlanders wandelt tijdens de vakantie en 7% van de 
Nederlanders ondernam afgelopen twee jaar een specifieke wandelvakantie.
Tijdens de coronacrisis is zeven op de tien jongeren tot 30 jaar meer gaan wandelen. Van 
degenen die meer zijn gaan wandelen is het merendeel van plan dit te blijven doen. Nederlanders 
blijven tot op hoge leeftijd wandelen. Zo maakt ruim driekwart van de 60-plussers ommetjes.
Veel wandelingen - zeker de ommetjes - starten vanaf het huisadres. Maar daarnaast geldt: hoe 
langer de wandeling, hoe verder men bereid is voor deze wandeling te reizen.
Ontspanning, fit en gezond worden of blijven en ‘er even tussenuit’ zijn de belangrijkste wandel- 
redenen. Het grootste deel van de wandelaars vindt de aanwezigheid van natuur of groen 
belangrijk of zeer belangrijk. Degenen die niet ‘op de bonnefooi’ wandelen, maken vaak gebruik 



van gemarkeerde routes in het veld, al dan niet in combinatie met een digitale routeplanner of
wandel-app. Gelderland is de populairste wandelprovincie, gevolgd door Limburg en Drenthe. 
Flevoland is helaas het minst populair.
Wandelen is goed voor de Nederlandse economie. De afgelopen twee jaar is er jaarlijks bijna 2,5
miljard euro uitgegeven aan wandelen en 788 miljoen aan wandelvakanties in eigen land.

Sport en bewegen in de openbare ruimte, de beweegvriendeljke omgeving in gebruik en beleid,
brancherapport sport 07, uitgebracht door het Mulierinstituut
Het doel van dit brancherapport is bij te dragen aan inzichten in de beweegvriendelijkheid van
Nederland, het gebruik van onze openbare ruimte om recreatief te sporten en te bewegen en het
beleid op deze themaþÿ �s. Geconstateerd wordt dat een beweegvriendelijke omgeving
beleidsdomeinoverstijgend is en dat daarom samenwerking nodig is tussen verschillende
disciplines, zoals verkeerskunde, stedenbouw, sociologie, gezondheidszorg en sport.
Om te kunnen voorzien in de behoefte van de wandelaars, fietsers, hardlopers en wielrenners, is
infrastructuur belangrijk. Daarnaast blijkt de kwaliteit van de infrastructuur en de openbare ruimte
van belang te zijn voor de keuze van de route. Wandelaars en fietsers, en hardlopers en
wielrenners, houden bij de keuze van de route voornamelijk rekening met de omgeving, de
kwaliteit van het pad en de hoeveelheid verkeer. De veiligheid van de route en de mate van
verlichting blijken ook belangrijk.
Uit de studie volgt dat het aan te bevelen is de voetganger en fietser op de eerste plaats te zetten
bij het (her)inrichten van de openbare ruimte. Daarbij zou het STOP- principe kunnen worden
toegepast: Stappers, Trappers, OV, Personenvervoer. Het inrichten van een dergelijke omgeving is
een eerste stap naar het realiseren van een beweegvriendelijker omgeving; de tweede stap is
onderhoud van de openbare ruimte.
Reeds een aantal provincies en gemeenten bevordert een beweegvriendelijke omgeving. Zo
ondersteunde de provincie Gelderland in 2018 met een subsidieprogramma initiatieven om tot
een sportieve buitenruimte te komen. De provincie Zuid- Holland stelt subsidie beschikbaar om te
werken aan een betere fysieke inrichting van de beweegvriendelijke omgeving, en bij de provincie
Utrecht is het komen tot een beweegvriendelijke omgeving een van de pijlers van het provinciale
sportakkoord. Gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht en Zwolle hebben beweegvriendelijkheid
hoog in het vaandel staan en gebruiken dat soms zelfs in hun citymarketing. Zo wil Rotterdam dé
stad van urban sports worden en heeft de provincie Noord-Brabant met de vijf grootste gemeen
ten de ambitie uitgesproken omþÿ�  �urbanþÿ �� internationaal op de kaart te zetten.

8. Tenslotte
Dit is de tweede poging om inzicht te geven in de wandel- en voetgangersontwikkelingen in
Flevoland. Dit overzicht is ongetwijfeld niet volledig, er gebeurt vast nog meer. Wandelnet- 
Flevoland staat open voor opmerkingen en aanvullingen.

vrijwilliger Wandelnet, provinciaal belangenbehartiger Flevoland
email: 
tel: 


