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Nederlander wandelt het liefst in Toscane of op de Veluwe
Alkmaar, 18 november 2014
De Veluwe is het meest geliefde wandelgebied van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van
Vacanceselect - specialist in camping & glampingvakanties. Ook over de grens wandelen we graag
en dan het liefst door het Italiaanse landschap. Uit eerder onderzoek bleek dat zo’n 34% van de
Nederlanders graag wandelt op vakantie. Vacanceselect deed onderzoek naar de meest populaire
wandelbestemmingen onder Nederlanders.
Wandelen op de Veluwe
Veel Nederlanders gaan graag naar De Veluwe als ze even een frisse neus willen halen. Uit het
onderzoek van Vacanceselect blijkt dat de Veluwe (24%) het meest geliefde wandelgebied van
Nederland is. Ook trekken we het Noord-Hollandse Duinreservaat in (11%) en lopen we graag door
het Zuid-Limburgse Heuvelland (10%).
Italië meest populaire wandelland
Van alle landen in Europa, boeken we het liefst een wandelvakantie naar Italië (20%). Toscane (40%)
is de meest geliefde regio. Ook trekken mensen graag hun wandelschoenen aan in het Noordelijk
Merengebied (22%). Zodra de sneeuw in de Dolomieten gesmolten is gaat zo’n 14% van de
wandelaars hier naartoe.
De Oostenrijkse en Franse bergen in
Het tweede wandelland is Oostenrijk (20%). De meeste mensen wandelen hier in Brixen im Thale
(25%) oftewel Tirol. In de winter is dit een populair skigebied en het trekt veel wandelaars. In de
zomer nog meer, want dan zijn de bergen groen. Dat zelfde geldt voor Frankrijk (17%). Daar zijn de
Alpen net zo geliefd onder de wandelaars als onder de wintersporters.
Nederlanders wandelen graag
Volgens onderzoek van het CBS blijkt dat Nederlanders graag wandelen. Maar liefst 62% maakt
minstens één keer per week een kleine of een grote wandeling. Bijna een kwart van de Nederlanders
wandelt meer dan vijf uur per week!
Meer over Vacanceselect
Vacanceselect heeft 11.000 accommodaties, op ruim 900 topcampings en vakantieparken in 15
Europese landen. Van compleet ingerichte bungalowtenten, stacaravans en lodgetenten tot luxe
villa’s en agriturismo’s. Vacanceselect is voorloper op het gebied van glamping-innovatie en
introduceerde onder andere de Lodgesuite (2010), de Hybridlodge Clever (2013) en de Airlodge
(2014).
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Ga voor alle onderzoeksresultaten naar het Onderzoek: De mooiste wandelroutes van Europa
Bij vragen over het onderzoek of voor informatie over onze accommodaties en bestemmingen kunt u
contact opnemen met Judith den Boer, communicatiemanager bij Vacanceselect.
(pers@vacanceselect.nl, 06-20603042).
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