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A. ECONOMISCHE INDICATOREN 

Tabel 1: Evolutie van de Nederlandse economie 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 09-13 

Reëel BBP(x1000 000€) 541.376 549.334 554.918 547.906 543.749 0,4% 
Consumenten uitgaven 
(x1000 000 €) 251.868 252.613 249.908 245.803 240.694 -4,4% 
Consumentenprijsindex 106,6 108,0 110,5 113,2 116,1 9.4% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op TDM 
 
 

Figuur 1: Evolutie van de Nederlandse economie 2008-2012 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op TDM 
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Tabel 2: Evolutie van de Nederlandse bevolking 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 09-13 

Bevolking 16.541.500 16.625.500 16.702.400 16.761.100 16.822.300 1,7% 
Bevolking, 65+  15,2% 15,5% 16,0% 16,6% 17,1% 1,9* 
Werkloosheidgraad 4,8% 5,5% 5,4% 6,4% 8,2% 3,4* 

* in procentpunt 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op TDM 
 
 

Figuur 2: Nederlandse zaken- en ontspanningsreizen 2009-2013 (uitgaven, euro) 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op TDM 
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B. DE NEDERLANDSE MARKT IN VLAANDEREN 

1. Kerncijfers 

Tabel 3: Totale buitenlandse en Nederlandse markt in Vlaanderen 2013 

 Totaal Buitenland Nederlands % Nederlands 

Ranking 
Nederlandse 

markt 
aankomsten 6.488.545 1.358.757 20,9% 1ste 
overnachtingen 13.742.727 2.991.398 21,8% 1ste 
Lengte van het verblijf (nachten) 2,1 2,2   

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 
 
2. Verdeling binnen Vlaanderen 

Tabel 4: De Nederlandse markt in Vlaanderen naar gewest 2013 

 aankomsten % overnachtingen % 
Vlaams gewest 1.167.189 86% 2.683.223 90% 
Brussels Hoofdstedelijk gewest 191.568 14% 308.175 10% 
Vlaanderen 1.358.757 100% 2.991.398 100% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 
 

Figuur 3: De Nederlandse markt in Vlaanderen per regio 2013 (aankomsten (links) en 

overnachtingen (rechts)) 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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Figuur 4: Nederlandse overnachtingen in Vlaanderen 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 
 

Tabel 5: De Nederlandse markt in Vlaanderen naar macrobestemming 2013 

 overnachtingen % 
Kust 338.590 11% 
Kunststeden 1.225.828 41% 
Vlaamse regio’s 1.426.980 48% 
Vlaanderen 2.991.398 100% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 
 

Tabel 6: De Nederlandse markt in de kunststeden 2013 

 overnachtingen % 
Antwerpen 439.998 36% 
Brugge 164.272 13% 
Brussel 308.175 25% 
Gent 207.738 17% 
Leuven 72.955 6% 
Mechelen 32.690 3% 
Kunststeden 1.225.828 100% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

Vlaanderen 
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Figuur 5: Nederlandse overnachtingen in de kunststeden 2013 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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3. Trends 

Tabel 7: Evolutie van de Nederlandse overnachtingen, aankomsten en gemiddelde verblijfsduur in 

Vlaanderen 2004-2013 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 04-13 
Overnachtingen (x1.000) 3.349 3.321 3.475 3.485 3.559 3.457 3.729 3.681 3.218 2.991 -10,7% 
Aankomsten (x1.000) 1.259 1.264 1.335 1.356 1.390 1.393 1.504 1.504 1.457 1.359 +7,9% 
Gemiddelde verblijfsduur** 2,66 2,63 2,60 2,57 2,56 2,48 2,48 2,45 2,21 2,20 -17,2% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI   *inclusief gastenkamers 

 **nachten 

 
 

Figuur 6: Evolutie van de Nederlandse overnachtingen in Vlaanderen 2004-2013 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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Figuur 7: Evolutie van de Nederlandse aankomsten in Vlaanderen 2004-2013 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 

Figuur 8: Evolutie van de gemiddelde verblijfsduur van Nederlanders in Vlaanderen 2004-2013 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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Tabel 8: Evolutie van de Nederlandse overnachtingen in Vlaanderen 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012* 2013 09-13 
Kust 436.142 487.583 502.270 402.758 338.590 -22,4% 
Kunststeden 1.211.611 1.263.105 1.239.364 1.295.936 1.225.828 +1,2% 
  Antwerpen 433.991 464.750 456.229 483.182 439.998 +1,4% 
  Brugge 170.804 181.403 178.883 186.573 164.272 -3,8% 
  Brussel 337.058 341.511 328.642 317.349 308.175 -8,6% 
  Gent 184.835 191.284 191.204 207.027 207.738 +12,4% 
  Leuven 46.045 44.509 44.495 64.858 72.955 +58,4% 
  Mechelen 38.878 39.648 39.911 36.947 32.690 -15,9% 
Vlaamse regio’s 1.809.094 1.978.519 1.939.757 1.518.966 1.426.980 -21,1% 
Vlaanderen 3.456.847 3.729.207 3.681.391 3.217.660 2.991.398 -13,5% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI *inclusief gastenkamers 

 
 

Figuur 9: Evolutie van de Nederlandse overnachtingen in Antwerpen, Brussel en Brugge 2009-2013 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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Figuur 10: Evolutie van de Nederlandse overnachtingen in Gent, Leuven en Mechelen 2009-2013 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
 
 

Figuur 11: Evolutie van de Nederlandse overnachtingen aan de kust 2009-2013 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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Figuur 12: Evolutie van de Nederlandse overnachtingen in de Vlaamse regio’s 2009-2013 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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4.  Motief van het verblijf 

Tabel 9: De Nederlandse markt in Vlaanderen volgens motief van het verblijf 2013 

(overnachtingen) 

  

Vrije tijd Congressen, 
conferenties en 

seminaries 

Andere  
beroepsdoeleinden 

Totaal 

Kust 328.433 97% 2.802 1% 7.355 2% 338.590 100% 
Kunststeden 835.322 68% 261.886 21% 128.620 10% 1.225.828 100% 
  Antwerpen 300.399 68% 92.465 21% 47.134 11% 439.998 100% 
  Brugge 149.471 91% 9.430 6% 5.371 3% 164.272 100% 
  Brussel 155.721 51% 116.495 38% 35.959 12% 308.175 100% 
  Gent 160.234 77% 30.418 15% 17.086 8% 207.738 100% 
  Leuven 46.654 64% 9.013 12% 17.288 24% 72.955 100% 
  Mechelen 22.843 70% 4.065 12% 5.782 18% 32.690 100% 
Vlaamse regio’s 1.226.194 86% 81.290 6% 119.496 8% 1.426.980 100% 
Vlaanderen 2.389.949 80% 345.978 12% 255.471 9% 2.991.398 100% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 
 

Figuur 13: De Nederlandse markt in Vlaanderen naar motief 2013 (overnachtingen) 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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5. Type van accommodatie 

Tabel 10: De Nederlandse markt in Vlaanderen naar logiesvorm 2013 (overnachtingen) 

 
Kust % Kunststed

en 
% Vlaamse 

regio’s 
% Vlaander

en 
% 

Hotel 97.349 29% 1.086.899 89% 339.195 24% 1.523.443 51% 
Gastenkamers 5.489 2% 37.377 3% 59.280 4% 102.146 3% 
Camping 70.817 21% 46.396 4% 332.343 23% 449.556 15% 
Vakantiepark 154.872 46% 0 0% 569.583 40% 724.455 24% 
Doelgroepen 10.063 3% 55.156 4% 126.579 9% 191.798 6% 
Totaal 338.590 100% 1.225.828 100% 1.426.980 100% 2.991.398 100% 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 
 

Figuur 14: De Nederlandse markt in Vlaanderen volgens het type van accommodatie 2013 

(overnachtingen) 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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6. Seizoensspreiding  

Figuur 15: Nederlandse overnachtingen in Vlaanderen – per maand 2013 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 

 
 

Figuur 16: Nederlandse overnachtingen in de kunststeden – per maand 2013 

 
Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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Figuur 17: Evolutie van de Nederlandse overnachtingen in Vlaanderen – per maand 2009-2013 

Bron: Toerisme Vlaanderen gebaseerd op ADSEI 
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7. Landenbenchmark  

Tabel 11: Evolutie en voorspelling van de Nederlandse markt in Vlaanderen en in de concurrerende 

bestemmingen (2009-2018, x1.000, in aankomsten) 

destination 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2009-2013 2013-2018 
Vlaanderen 1.393 1.504 1.504 1.457 1.359 1.621 -20,8% +19,3% 
West-Europa 22.735 22.540 23.063 22.911 22.774 26.874 +0,2% +18,0% 
som concurrenten 13.078 13.107 12.733 12.829 12.578 14.294 -3,8% +13,6% 
         
    Frankrijk 7.224 7.002 6.493 6.355 5.974 6.363 -17,3% +6,5% 
    Duitsland 3.692 3.918 4.036 4.170 4.128 4.910 +11,8% +18,9% 
    Spanje 2.089 2.276 2.772 2.549 2.606 3.494 +24,8% +34,1% 
    Verenigd Koninkrijk 1.715 1.758 1.788 1.916 2.123 2.599 +23,7% +22,4% 
    Wallonië 446 430 416 387 353 422 -20,8% +19,3% 

Source: Tourism Flanders based on TDM and GDS 
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Figuur 18: Evolutie en voorspelling van de Nederlandse markt in Vlaanderen en in de 

concurrerende bestemmingen (2007-2018, groei aankomsten) 
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Source: Tourism Flanders based on TDM and GDS 
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Figuur 19: Evolutie en voorspelling van de Nederlandse markt in Vlaanderen en in de 

concurrerende bestemmingen (2007-2018, groei aankomsten) 
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Source: Tourism Flanders based on TDM and GDS
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C. PROFIEL VAN DE NEDERLANDSE VAKANTIEMARKT IN VLAANDEREN 
Dit deel is gebaseerd op “De Vlaanderen Vakantieganger anno 2011” een uitgebreid marktonderzoek dat elke 5 

jaar wordt uitgevoerd. We focussen op de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse vakantiemarkt in 

Vlaanderen. We kijken naar het profiel, de motivaties, de kenmerken van de trip, de informatiebronnen, de 

activiteiten, de tevredenheid en de bestedingen van de Nederlandse toerist in Vlaanderen. 

 
Nederland is de belangrijkste buitenlandse markt voor Vlaanderen. Ze genereert 3,8 miljoen 

overnachtingen in Vlaanderen (inclusief de verhuur van vakantiewoningen aan de kust via 

verhuurkantoren), waarvan 3,2 miljoen recreatieve overnachtingen. Uit gegevens van Westtoer weten we 

ook dat er via directe verhuur aan de kust nog eens ongeveer 100.000 Nederlandse overnachtingen zijn. 

Ongeveer de helft van de Nederlandse overnachtingen vindt plaats in de Vlaamse regio’s, een derde in de 

kunststeden en de overige aan de kust. 

De Nederlandse kusttoeristen komen voornamelijk uit het zuiden van Nederland. Noord-Brabant en 

Limburg zijn samen goed voor de helft. Uitzondering is Zeeland met 4%. Zuid-Holland is nog goed voor 

12%. Andere provincies zijn van minder belang. 

Nederlanders in de kunststeden komen eveneens hoofdzakelijk uit de zuidelijke helft van Neder- land. Het 

is niet zo dat er een provincie bovenuit steekt. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht zijn 

elk goed voor ongeveer 16%. Noord-Holland en Limburg zijn elk nog eens goed voor ongeveer 12%. 

Nederlanders in de Vlaamse regio’s komen voornamelijk uit de provincies Noord-Brabant en Zuid- 

Holland, beide zijn elk goed voor 22% van de Nederlanders. 

 
1. Profielbeschrijving 

Een eerste element dat besproken wordt binnen het profiel is de leeftijd van de respondent. Aan de kust 

bedraagt die gemiddeld 50 jaar, hiermee is de Nederlandse markt de jongste aan de kust. De kunststeden 

hebben een jonger publiek. Daar is de Nederlander gemiddeld 46 jaar oud. De ondervraagde Nederlander 

in de Vlaamse regio’s is gemiddeld een jaartje jonger dan de kusttoerist. Wanneer gekeken wordt naar de 

leeftijdsverdeling dan zijn het de middelste leeftijdscategorieën, de 35- tot 49-jarigen en de 50- tot 64-

jarigen, die in elk van de macrobestemmingen met grote voorsprong het sterkst vertegenwoordigd 

zijn, telkens met een aandeel tussen 30% en 35%. Jongeren kiezen vaker voor de kunststeden, waar ze 

meer dan 20% uitmaken van de Nederlanders. De Nederlandse 65-plussers houden dan weer meer van de 

kust en van een groenere omgeving. 
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Figuur 20: Leeftijd van de ondervraagde Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 

 
Het beroep van het gezinshoofd van de Nederlandse toerist in Vlaanderen verschilt naargelang de 

bestemming maar niet zo uitgesproken als bij de Belgen. Aan de kust vormen kaderleden, ondernemers 

en mensen met een vrij beroep de grootste groep (27%). Bedienden hebben een aandeel van een kwart 

en gepensioneerden nog een procentpunt minder. Tegenover de andere markten aan de kust zijn de 

Nederlandse kaderleden, ondernemers en mensen met een vrij beroep sterk aanwezig terwijl over de 

Nederlandse gepensioneerden het omgekeerde kan gezegd worden. In de kunststeden is 40% van de 

gezinshoofden bediende. Iets meer dan een vijfde is kaderlid, ondernemer of oefent een vrij beroep uit. 

Een ander vijfde is gepensioneerd. Hiermee volgen de Nederlanders het gemiddelde in de kunststeden. 

De verdeling in de Vlaamse regio’s is vergelijkbaar met de kust. Kaderlid, ondernemer of vrij beroep is 

met 30% de meest voorkomende groep. Een kwart is gepensioneerd en een vijfde is bediende. In 

vergelijking met de Belgen in de Vlaamse regio’s komen er veel meer Nederlandse kaderleden, 

ondernemers en mensen met een vrij beroep en minder bedienden. 

Naar opleidingsniveau van het gezinshoofd zijn er duidelijkere verschillen tussen de bestemmingen. 

Aan de kust heeft bijna 40% van de gezinshoofden een diploma hogere humaniora, 30% een hoger niet-

universitair diploma en 20% lager onderwijs of lagere humaniora. Universiteit heeft het kleinste 

aandeel. Ook in de Vlaamse regio’s zijn Nederlanders met universitaire diploma’s veel minder 

vertegenwoordigd terwijl de andere drie opleidingsniveaus variëren tussen 26% en 32%. In de 

kunststeden ligt het anders. De helft van de gezinshoofden heeft hoger niet-universitair onderwijs 

afgewerkt en een op vijf deed universitaire studies. Met andere woorden 70% volgde hogere studies, in 

vergelijking tot 43% aan zee en 41% in de regio’s. Toch ligt het aandeel met een universiteitsdiploma het 

laagst van alle markten. 
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Tabel 12: Beroep en opleidingsniveau gezinshoofd van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist 

in Vlaanderen 

Beroep gezinshoofd kust kunststeden Vlaamse regio’s 
Arbeider 11% 6% 14% 
Bediende 25% 40% 20% 
Kaderlid, ondernemer, vrij beroep 27% 22% 30% 
Zelfstandige 12% 9% 9% 
(Brug)gepensioneerde 24% 20% 25% 
Overige niet-actieven 2% 3% 2% 
Totaal 100% 100% 100% 
Opleidingsniveau gezinshoofd    
Lager onderwijs of lagere humaniora 20% 3% 27% 
Hogere humaniora 38% 28% 32% 
Hoger niet-universitair onderwijs 30% 49% 26% 
Universitair onderwijs 13% 20% 15% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
 
2. Concurrentiepositie en motivatie 

De drie macrobestemmingen kenden weinig concurrentie bij de Nederlandse toeristen die hen als 

bestemming hebben gekozen in 2011. Voor de kust dacht 16% aan een alternatief en voor een vakantie 

in de regio’s 35%. In de kunststeden had 5% een andere stad buiten Vlaanderen overwogen. Deze 

percentages wijken weinig af van het gemiddelde. 

 
Gemiddeld heeft een Nederlandse toerist 1,9 redenen om naar de kust op vakantie te gaan. De gezellige 

vakantiesfeer wordt het meest genoemd met 29%. Hiermee onderscheiden de Nederlan- ders zich 

duidelijk van de andere markten. Op de tweede plaats komt de nabijheid samen met de unieke 

omgeving van zee en strand. Ongeveer de helft van de Nederlanders is op citytrip in een kunststad 

omdat ze het een interessante stad met veel bezienswaardigheden vonden. Bijna vier op tien is er omwille 

van de faam die de stad geniet. Ook de nabijheid wordt veel genoemd, meer zelfs dan bij de Belgen. 

Vroegere positieve ervaringen komen op de vierde plaats met 23%. Een nieuwe ervaring willen opdoen, 

valt net buiten de top vijf, al heeft het eenzelfde percentage als de nummer vijf, nl. de aangename sfeer. 

Enkel de Belgen en Fransen vinden de (vakantie)sfeer even belangrijk. Tijdens zijn vakantie in de Vlaamse 

regio’s komt 30% van de Nederlanders de rust opzoeken. 28% kiest voor een vakantie in de regio’s omdat 

de bestemming gemakkelijk te bereiken is. Eenzelfde percentage wordt aangetrokken door het landschap. 

Het topantwoord van de Vlamingen, mogelijk- heden tot fietsen, komt op plaats vier en is een motivatie 

voor een kwart van de Nederlanders (in vergelijking met 44% bij de Vlamingen). De top vijf wordt 

vervolledigd door het willen verkennen van een onbekende regio. 

In elk van de macrobestemmingen behoort de bereikbaarheid dus tot de topantwoorden van de 

Nederlanders. 
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Figuur 21: Top 5 motivaties van de Nederlandse toeristen aan de kust 

 
 

Figuur 22: Top 5 motivaties van de Nederlandse toeristen in de kunststeden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 23: Top 5 motivaties van de Nederlandse toeristen in de Vlaamse regio’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kenmerken van de trip 

Nederlandse toeristen aan de kust en in de regio’s zijn vaker in het gezelschap van kinderen dan die in de 

kunststeden. Aan de kust verblijft 44% van de gezelschappen met kinderen, in de regio’s is dit percentage 

zeer gelijkaardig. In de kunststeden gaat het om slechts 4% van de Nederlandse gezelschappen. 

De gemiddelde grootte van het gezin is aan de kust en in de Vlaamse regio’s ook gelijkaardig, 

respectievelijk 2,6 en 2,7. Opvallend verschil is wel de gezelschapsgrootte. In de Vlaamse regio’s telt het 

gezelschap gemiddeld 0,7 personen meer, wat er op wijst dat de Vlaamse regio’s meer met vrienden of 

familie bezocht worden dan de kust. In de kunststeden zijn de gezins- en de gezel- schapsgrootte heel wat 

kleiner. Het verschil tussen beide is groter dan bij de andere markten. Dit wijst er op dat de Nederlanders 

ook graag in het gezelschap van niet-gezinsleden naar de kunst- steden trekken. 
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Tabel 13: Reisgezelschap van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 

 kust kunststeden Vlaamse regio’s 
Gezin/gezelschap met kinderen 44% 4% 43% 
Gezin/gezelschap zonder kinderen 56% 96% 57% 
Totaal 100% 100% 100% 
Gemiddelde grootte van het gezin 2,6 1,7 2,7 
Gemiddelde grootte van het 

 
3,4 2,3 4,1 

 
Naar de kust en de Vlaamse regio’s rijden meer dan negen op de tien Nederlandse vakantiegangers met de 

wagen. Hoewel het om kleine percentages gaat is de aanwezigheid van de kampeerauto aan de kust en 

in de regio’s toch opmerkelijk. 

Om naar de kunststeden te gaan, gebruikt drie kwart van de Nederlanders de auto, een vijfde gaat met de 

trein. Bij geen enkele andere nationaliteit is het aandeel van de wagen in de steden zo groot. 

 

Tabel 14: Transportmiddel van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist naar Vlaanderen 

 kust kunststeden Vlaamse regio’s 
Wagen 93% 75% 92% 
(Gewone) trein 4% 21% 1% 
HST/Thalys/Eurostar 0% 1% 0% 
Touringcar 0% 3% 0% 
Vliegtuig 0% 0% 0% 
Kampeerauto 3% 0% 4% 
Ander 1% 1% 3% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
Meestal heeft een Nederlander zijn logies in Vlaanderen voor vertrek geboekt. Dat percentage varieert 

van 97% voor een vakantie aan zee tot 89% voor een vakantie in de regio’s. Hoewel het percentage dat 

ter plaatse boekt laag ligt, is de 11% voor de Vlaamse regio’s heel wat hoger dan het percentage bij de 

Belgen. Bij wie de Nederlanders boeken, verschilt naargelang de bestemming. Aan de kust en in de 

regio’s boeken ze voornamelijk rechtstreeks bij de uitbater, respectievelijk 

77% en 61% van de vakanties. In de kunststeden blijft dit aandeel beperkt tot 35%. Een vijfde van de 

Nederlandse kustvakanties wordt vastgelegd via bemiddeling. In iets meer dan de helft van de gevallen via 

een boekingssite of online travel agent. Reisbureaus en toeristische verhuurkantoren verdelen de rest. In 

de Vlaamse regio’s is het aandeel van de bemiddelaars iets groter dan aan de kust, 28%. Daar is het 

aandeel ongeveer gelijkmatig verdeeld over boekingssites, reisbureaus en andere. Bij de categorie 

‘andere’ gaat het in de helft van de gevallen om boekingen bij een dienst voor toerisme. In de 

kunststeden speelt de markt van de bemiddelaars een veel grotere rol. 57% van de Nederlandse 

citytrippers maakt er gebruik van. Boekingssites en online travel agents (zoals booking.com, of 

hotels.com) domineren deze markt met meer dan twee derde. 40% van alle Nederlandse 

stedenvakanties in Vlaanderen worden dus via een OTA geboekt. 

Websites, van een bemiddelaar of van de uitbater, worden het meest gebruikt om te boeken. Voor de kust 

gaat het om 35% van de geboekte vakanties, voor de Vlaamse regio’s om 68% en voor de kunststeden om 

76%. 
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Tabel 15: Logiesboeking van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 

 kust kunststeden Vlaamse regio’s 
Niet op voorhand geboekt 3% 8% 11% 
Rechtstreeks bij de uitbater 77% 35% 61% 
Via bemiddeling: 20% 57% 28% 
Boekingssite, online travel agent 11% 40% 10% 
Reisbureau, touroperator 4% 14% 9% 
Toeristisch verhuurkantoor 5% 0% 0% 
Andere 0% 3% 10% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
 
4. Geraadpleegde informatiebronnen 

Nederlanders in de kunststeden informeren zich vaker vooraf dan in de andere bestemmingen. Zij 

raadplegen ook de meeste bronnen, gemiddeld 1,5. Dit is tegenover de andere nationaliteiten in de 

kunststeden laag. Enkel de Belgische citytripper is nog minder geïnformeerd. De meest gebruikte bron 

voor de drie bestemmingen is zonder twijfel het internet, variërend van 50% in de Vlaamse regio’s tot 

60% in de kunststeden. De informele kanalen komen op de tweede plaats bij de kunststeden en de kust. In 

de regio’s speelt dit maar een kleine rol. Daar valt het belang van drukwerk op. Met 19% komt die bron 

uitgesproken op de tweede plaats. In de Vlaamse regio’s worden gedrukte bronnen dus nog duidelijk 

gebruikt. Voor de andere bestemmingen heeft die bron een beperktere impact. De Nederlandse 

citytripper is dan weer relatief sterk beïnvloed door de media en behoort tot de markten die van 

reisgidsen gebruik maken. 

 
 

Tabel 16: Informatiebronnen van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 

 kust kunststeden Vlaamse regio’s 
Niet geïnformeerd/Eigen ervaring 29% 14% 38% 
Wel geïnformeerd 71% 86% 62% 
Totaal 100% 100% 100% 
Details wel geïnformeerd (op totale 
basis): 

   

Online informatie en websites 57% 60% 50% 
TV, radio of geschreven pers 1% 18% 2% 
Informele kanalen (familie, vrienden en 

 
17% 30% 8% 

Brochures, folders, drukwerk 7% 11% 19% 
Reisgids, toeristische gids 0% 10% 0% 
Andere informatie 9% 4% 3% 
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5. Activiteiten 

Een Nederlander doet tijdens zijn verblijf aan zee gemiddeld 5 activiteiten frequent. De populairste 

activiteit onder de Nederlanders is een terrasje meepikken, 70% doet dit frequent tijdens zijn vakantie 

aan zee. 69% rust uit en 67% maakt wandelingen op de dijk. Nog eens 65% gaat op restaurant. Uit eten 

gaan ligt in vergelijking met de andere nationaliteiten hoog terwijl het aandeel dat gaat wandelen op de 

dijk het laagst van alle markten is. 

Naast deze frequente activiteiten zijn er ook activiteiten die slechts één of tweemaal tijdens de vakantie 

gedaan worden. Zo heeft de helft van de Nederlanders een daguitstap gemaakt naar een andere 

kustgemeente. 23% heeft ook een bezoek gebracht aan een stad of dorp in het hinterland en een vijfde 

heeft een attractie bezocht. Dit is veel meer dan de anderen. 

Meer dan 90% van de Nederlanders in de kunststeden gaat wandelen in de binnenstad. Drie kwart pikt 

een terrasje mee en zeven op de tien gaan op restaurant. Op de vierde plaats komt shopping (61%). 

Opmerkelijk zijn de relatief lage scores op het bezoeken van bezienswaardigheden. Bij de meeste andere 

markten ligt de interesse in de bezienswaardigheden hoger. 

Wanneer gekeken wordt naar de excursies dan blijkt dat slechts 10% van de Nederlandse citytrip- pers een 

excursie ondernomen heeft. Enkel bij de Belgen ligt dit aandeel nog lager. Voor de Nederlanders is een 

deel van hun specifieke gedrag te wijten aan een hoog herhaalbezoek aan onder andere Antwerpen. 

 
In de Vlaamse regio’s is wandelen de meest ondernomen activiteit (56%). Het bezoeken van een terras of 

café volgt heel dicht met 55%. De helft van de Nederlandse toeristen heeft ook gewoon gerelaxt. 

Zwemmen en shoppen worden elk door 40% genoemd en dan pas komt fietsen met 34% van de 

Nederlanders. 

Ook in de regio’s werd naar excursies gevraagd. Daaruit blijkt dat 48% van de Nederlandse toeristen een 

uitstap heeft ondernomen naar een andere stad of plaats in Vlaanderen. 
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6.  Tevredenheid en herhaalbezoek 

De Nederlandse toeristen zijn het meest tevreden over hun vakantie in de Vlaamse regio’s. Bijna de helft is 

er zeer tevreden en 16% uiterst tevreden. Dit resulteert in een score van 3,8 op 5 in de regio’s. Aan de kust 

is 57% zeer tot uiterst tevreden. Hiermee scoort de kust 3,6. Iets meer dan de helft van de Nederlandse 

citytrippers is tevreden en iets minder dan de helft (47%) is meer dan tevreden in de kunststeden. Het 

aandeel ontevredenen is hier kleiner dan in de andere bestemmingen. De kunststeden halen 3,5 op 5, de 

hoogste score van alle markten. 

Figuur 24: Tevredenheid van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen. 

 

De Nederlandse vakantiegangers aan zee zijn het minst tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding. Hier 

gaat het wel enkel om de evaluatie van het logies. Zij geven 3,1 op 5. Slechts 27% is zeer tot uiterst 

tevreden, wat het laagst is van alle markten, bovendien is bij geen enkele markt het aandeel 

ontevredenen over de prijs-kwaliteit van het logies zo groot. De Nederlanders zijn het meest tevreden 

over de prijs-kwaliteitverhouding in de Vlaamse regio’s en de kunststeden. Ze geven telkens een 3,3 op 

5. In de regio’s is 27% zeer tevreden en 8% uiterst tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding. In de 

kunststeden is er geen groep uiterst tevredenen en tevens slechts een kleine groep ontevreden. Twee 

derde is tevreden en het andere derde is zeer tevreden over de prijs-kwaliteit van hun vakantie in de 

gekozen stad. 

Figuur 25: Evaluatie van de prijs-kwaliteitverhouding* door de Nederlandse  recreatieve 

verblijfstoerist in Vlaanderen 

*Voor de kust enkel logies 



 31 

In elk van de bestemmingen kan de helft of soms zelfs meer dan de helft van de Nederlanders 

beschouwd worden als een herhaalbezoeker. Bijna zes op tien Nederlandse citytrippers was al eens 

eerder in een van de kunststeden. Enkel de Belgen doen hier beter. Aan de kust was de helft al eens 

eerder geweest. Dit is het laagste van alle nationaliteiten aan de kust. Van de toeristen in de Vlaamse 

regio’s bracht 52% de afgelopen drie jaar al eens een vakantie door in Vlaanderen. 

 

Tabel 17: Herhaalbezoek van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 

 
 

50% in de laatste 3 jaar 
Kunststeden 58% in de laatste 5 jaar 
Vlaamse regio’s 52% in de laatste 3 jaar 

 
Alle drie de bestemming kunnen op heel wat Nederlanders rekenen die terug willen keren. In de 

Vlaamse regio’s komt 81% wellicht wel tot vrijwel zeker terug. Voor de kust ligt dit percentage op 76% 

en voor de kunststeden op 72%. Voor de kust ligt dit aandeel duidelijk lager dan bij de andere 

nationaliteiten, maar het blijft een hoge intentie. Voor de kunststeden daarentegen is dit het hoogste 

aandeel. Vooral het aandeel van de Nederlanders dat vrijwel zeker terugkeert ligt hoog, terwijl net dit 

aandeel aan de kust onder de andere markten blijft. In de kunststeden valt ook het lage aandeel op van 

zij die het nog niet weten, een groep die erg groot is bij vele andere markten. Deze cijfers voor de 

kunststeden bevestigen de trouw van het Nederlandse publiek zoals reeds vastgesteld bij het effectieve 

herhaalbezoek. 

 

Figuur 26: Herhaalbezoek* gepland door de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Binnen 3 jaar 

7.  Bestedingen 

De Nederlander betaalt voor zijn vakantie aan de kust gemiddeld 68 euro per persoon per nacht. 

Daarvan gaat 29 euro naar logies en 26 naar maaltijden, drank en voeding. Aan shopping wordt nog 9 

euro gespendeerd. In de Vlaamse regio’s geeft hij exact hetzelfde bedrag uit als aan de kust. Logies is er 

een grotere uitgavepost terwijl het eten en shopping een kleinere hap zijn. 

In de kunststeden geeft de Nederlander gevoelig meer uit, bijna het dubbele van het bedrag aan de kust 

en in de regio’s. Met 131 euro per persoon per nacht blijft hij echter 10 euro onder het al- gemeen 

gemiddelde in de steden. Eten, logies en shopping zijn in deze volgorde de belangrijkste 

bestedingscategorieën. 
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Tabel 18: Gemiddelde bestedingen van de Nederlandse recreatieve verblijfstoerist in Vlaanderen 

Bestedingen, per persoon per nacht 
(euro) kust kunststeden Vlaamse regio’s 

Logies 29 40 34 
Maaltijden, drank en voeding 26 50 21 
Attracties en ontspanning 3 6 3 
Shopping 9 32 6 
Verplaatsingen 1 3 3 
Andere uitgaven 0 0 0 
Totaal 68 131 68 
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D. CONCEPTEN EN DEFINITIES  

In België is de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) gemachtigd om 

maandelijks in alle commerciële logiesinrichtingen het aantal personen op te vragen dat tegen 

betaling heeft verbleven. Op die manier worden twee basisindicatoren verkregen: het aantal 

aankomsten en het aantal overnachtingen.  

 

ADSEI geeft zowel informatie omtrent de accommodatievorm (hotels, campings, vakantieparken en 

accommodatie voor doelgroepen), als over volume-eigenschappen (het aantal aankomsten en 

overnachtingen), tripeigenschappen (lengte van het verblijf, motief van het verblijf, periode van het 

verblijf, verblijfsplaats) en persoonlijke eigenschappen (herkomstland van de verblijfstoerist). 

 

Sinds 2011 is het nieuwe logiesdecreet van toepassing. Dankzij dit decreet kunnen aangemelde en 

vergunde gastenkamers, die  voordien niet  geregistreerd werden, mee opgenomen worden in de 

aankomst- en overnachtingscijfers. Gedurende het jaar 2012 werden de gastenkamers die zich 

vergunden gaandeweg opgenomen in de cijfers. Voorheen waren sommige gastenkamers als hotel 

vergund en in die categorie mee opgenomen in de cijfers. Hierdoor treedt er een trendbreuk op 

tussen 2011 en 2012. Gelieve de vijfjarentrend daarom met een kritisch oog te bekijken. 

 

Het aantal aankomsten komt grosso modo overeen met het aantal verblijfstoeristen. Met dat 

verschil dat elke toerist als een ‘aankomst’ wordt geteld telkens hij of zij een nieuwe 

logiesaccommodatie benut. Daarom correspondeert het aantal aankomsten niet precies met het 

aantal vakantie- of zakentrips in ons land. Een voorbeeld: trekkers kunnen door te verblijven in 

verschillende logiesinrichtingen meerdere aankomsten genereren tijdens één vakantie. Het volume 

aan overnachtingen is de optelsom van alle verblijfsnachten die met de geregistreerde aankomsten 

gepaard gaan.  

De data in dit rapport zijn uitgezonderd overnachtingen in huurwoningen. 

 

 ‘Vlaanderen’ = Brussel + Vlaams gewest 

 

 
Voor meer gedetailleerde cijfers, zie ‘Toerisme in cijfers XL’ www.toerismevlaanderen.be/Cijfers of contacteer 
kennisbeheer@toerismevlaanderen.be. 

http://www.toerismevlaanderen.be/Cijfers
mailto:kennisbeheer@toerismevlaanderen.be
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