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Resultaten onderzoek naturistisch wandelen 

Afgelopen zomer heeft NFN Open & Bloot een onderzoek uitgevoerd om te peilen in hoeverre er behoefte 
is aan bloot wandelen. De enquête diende online te worden ingevuld. De link naar het onderzoek is 
verspreid via social media en nieuwsbrieven aan mensen voor wie naturisme eerder een levensstijl dan een 
vrijetijdsbesteding is. Het geschat bereik van het onderzoek is 50.000 personen. 

 

Respons 
De enquête is door 4612 mensen ingevuld.  Dit is 9,3% van de ontvangers. Dit geeft aan dat het onderwerp 
leeft onder een klein deel van onze achterban. 

 

Vooral mannen reageren 
87% van de respondenten is man, 12,3% vrouw, 0,7% genderneutraal.  

 

Aangesloten of niet 
73,4% van de respondenten is lid van NFN. 19,2% is lid van een bij NFN aangesloten vereniging. 16,2% is niet 
aangesloten. Als iedereen deze vraag goed heeft ingevuld, is waarschijnlijk 9,3% is aangesloten bij zowel 
NFN als bij een bij NFN aangesloten vereniging.  
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Regionale verspreiding 
De meeste respondenten wonen in Zuid-Holland (17,1%), Noord-Brabant (16,6%), Noord-Holland (14,1%) en 
Gelderland (11,6%) en Utrecht (9,7%). 69,1% woont, ruwweg gesproken, in het centrale deel van het land. 
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Wil je bloot wandelen op een officieel aangewezen pad? 
Van alle respondenten geven 4201 mensen (91,1%) aan bloot te willen wandelen op een officieel hiervoor 
aangewezen pad. 411 mensen (8,9%) hebben hier geen behoefte aan. Deze laatste groep vult de volgende 
vragen van de enquête niet meer in (op een enkeling na).

 

 

 

 

Met wie wil je wandelen? 
71,7% wil alleen of met anderen wandelen, 22,6% uitsluitend met anderen en 5,7% wil dit alleen doen. Bijna 
alle respondenten wandelen het liefst met anderen of alleen. Voor hen is bloot wandelen dus een sportieve 
en een sociale activiteit.   
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Allemaal bloot of ook gekleed? 
74,8% geeft aan geen probleem te hebben met geklede wandelaars (vooropgesteld dat die ook geen 
probleem hebben met blote wandelaars). 25,2% wil uitsluitend bloot wandelen op plekken waar iedereen 
bloot is. Een bloot wandelpad hoeft dus niet uitsluitend voor naaktrecreanten te zijn, maar kan dus ook 
gedeeld worden met andere wandelaars. 

 

 

 

Bereid om te reizen? 
36,7% wil maximaal 25 km (enkele reis) afleggen om bloot te kunnen wandelen. 27,8% maximaal 50 km, 16,1% 
maximaal 10 km. We zagen al dat de meeste respondenten uit het centrale deel van het land komen. Een 
bloot wandelpad in het centrale deel van het land zal dus de meeste bezoekers trekken. 

 

 

  



 

November 2020 - Enquête bloot wandelen - 5 
 

 

Gratis wandelen of betaald wandelen? 
77,4% is bereid om toegang te betalen voor een wandelpad waar uitsluitend blote wandelaars gebruik van 
maken. 22,6% wil alleen wandelen als dit gratis is. Ook wanneer het pad uitsluitend toegankelijk is voor 
naaktrecreanten. 

 

 


