APP-GEBRUIK ONDER WANDELAARS IN NEDERLAND
Online vragenlijst met open url onder wandelaars in Nederland (n= 495)

Drie op de vijf wandelaars zijn
tussen de 46 en 65 jaar oud en
20 procent is ouder dan 65 jaar.
Ruim 60 procent van de
respondenten is vrouwelijk. 40
procent van de wandelaars heeft
middelbaar
beroepsonderwijs
genoten en 36 procent hoger of
universitair onderwijs. Van de
wandelaars
is
een
kwart
gepensioneerd en werkt bijna 65
procent
parttime of fulltime.
Een kwart van de wandelaars
loopt overwegend alleen en 35
procent uitsluitend met familie,
vrienden en/of kennissen. Ruim
40 procent wandelt al langer dan
10 jaar.
App-gebruik
Meer dan één op de twee wandelaars (n=274) maakt
gebruik van een app tijdens het wandelen.
Runkeeper (29,8%) is de meest gebruikte app gevolgd
door Google Maps (13,4%) en Endomondo (7,6%).
Opvallend is dat weinig wandelaars gebruik maken van
specifieke wandelapp’s zoals Wandelknooppunt (3,8%)
en MapMyWalk (3,1%). Er is een diversiteit van apps (25)
dat maar door enkele wandelaars gebruikt wordt.
Kenmerken App-gebruiker
App-gebruikers vallen vaker in de iets jongere
leeftijdscategorieën, alsnog gebruikt 60 procent van de
56-65 jarigen en 36 procent van 66 tot 75 jarigen een
app.
Daarnaast kunnen app-gebruikers bestempelt worden
als relatief minder ervaren wandelaars. Bijna negen op
de tien wandelaars die pas een jaar wandelen gebruikt
een app. Dit percentage loopt gestaag af naar een
gebruik van 50 procent onder de zeer ervaren (10 > jaar
ervaring)
Eén op de twee mannelijke en twee op de drie
vrouwelijke wandelaars gebruiken een app om te
wandelen.
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